
Surah   of   the   Temple   
  

This   is   the   Surah   of   the   Temple   that   Allah   hath   made   

as   a   mirror   of   His   Names   between   the   heavens   and   

the   earth,   and   He   hath   made   it   a   Sign   of   His   

Remembrance   between   the   worlds.     

  

He   is   the   Originator,   the   All-Glorious!   

  

3.   Glorified   is   He   Who   hath   sent   down   the   Signs   unto   a   
people   who   comprehendeth   them;     

  

4.   Glorified   is   He   Who   hath   sent   down   the   Signs   unto   a   
people   who   perceiveth   them;   

  

5.   Glorified   is   He   Who   guideth   whosoever   He   willeth   
unto   His   Path;   Say:   I   am   indeed   the   Path   of   Allah   unto   
whosoever   dwelleth   in   the   heavens   and   the   earth,   
supreme   felicity   unto   the   people   who   hasten   (upon   it);   

  

6.   Glorified   is   He   Who   sendeth   down   the   Signs   unto   a   
people   who   knoweth   them;   

  

7.   Glorified   is   He   Who   speaketh   from   the   Omnipotent   
Realm   of   Divine   Revelation,   yet   none   knoweth   Him   
except   the   honored   servants;     

  

8.   Glorified   is   He   Who   bestoweth   life   upon   whosoever   
He   willeth   through   His   saying   “Be”   and   it   is;   

  

9.   Glorified   is   He   Who   raiseth   whosoever   He   willeth   
unto   the   heaven   of   Grace,   and   He   sendeth   down   from   
It   whatsoever   He   hath   intended   according   to   a   
determined   measure.     1

§-1   

10.   Blessed   is   He   Who   doeth   whatsoever   He   willeth   
through   a   command   from   Himself;   verily   He   is   the   True   
One,   the   One   Who   possesseth   knowledge   of   the   
Imperceptible;     

  

1   7   Verses   of   Praise,   cf.   seven   days   of   creation  

  سورة   الهيكل  
  

 هذه   سورة   هيكل   قد   جعلها   هللا   مرآت   أسمائه  

 بين   الّسموات   و   األرض،   وجعلها   آية   ذكره   بين  

 العالمين  ٠ 

  
 هو   األبدع   األبهى  

  

 سبحان   الّذى   نزّل   اآليات   لقوم   يفقهون؛                ٣ 

  
 سبحان   الّذى   ينزّل   اآليات   لقوم   يشعرون؛             ٤ 

  
 سبحان   الّذى   يهدى   من   يشآء   اىل   صراطه؛  

 قل   انّى   لصراط   هللا   لمن   في   الّسموات   و   األرض،  

 طوبى   لقوم   يسرعون؛                                              ٥ 

  
  سبحان   الّذى   ينزّل   اآليات   لقوم   يعلمون؛               ٦  

 
 سبحان   الّذى   ينطق   من   جبروت   األمر   وال   يعرفه  

 اّال   عباد   مكرمون؛                                                     ٧ 

  
  سبحان   الّذى   يحي   من   يشآء   بقوله   كن   فيكون؛     ٨  

  
 سبحان   الّذى   يرفع   من   يشآء   اىل   سمآء   الفضل،  

 وينزل   منها   ما   أراد   عىل   قدر   مقدور  ٠                       ٩ 
  

 ع-  ١ 
  

  تبارك   الّذى   يفعل   ما   يشآء   بأمر   من   عنده؛   

 انّه   هو   الحّق   عّالم   الغيب؛                                        ١٠ 
  
  
  
  



11.   Blessed   is   He   Who   inspireth   whosoever   He   willeth   
with   whatsoever   He   intendeth   through   His   hidden,   
irrevocable   Command;   

  
12.   Blessed   is   He   Who   aideth   whosoever   He   willeth  
with   the   Hosts   of   the   Imperceptible;   verily   He   is   the   
Executor   unto   that   which   He   intendeth,   and   He   is   the   
Mighty,   the   Self-Subsistent;   

  
13.    Blessed   is   He   Who   magnifieth   whosoever   He   willeth   
with   His   magnificent   sovereignty,   and   He   reinforceth   
whosoever   He   willeth   howsoever   He   intendeth;   supreme   
felicity   unto   the   people   who   acknowledge   that;   

  
14.   Blessed   is   He   Who   hath   determined   for   all   things   an   
apportionment   in   a   Treasured   Tablet;   

  
15.   Blessed   is   He   Who   hath   sent   down   upon   His   
servant   what   hath   been   the   cause   of   the   intuitive   hearts   
and   the   intellectual   minds   to   become   enlightened;     

  
16.   Blessed   is   He   Who   hath   sent   down   upon   His   servant   
through   tribulations   what   hath   inflamed   the   inner   hearts   of   
those   settled   within   the   Tabernacle   of   Eternity,   then   the   
hearts   of   those   who   are   near   unto   Allah;   

  
17.   Blessed   is   He   Who   hath   sent   down   upon   His   
servant   from   the   clouds   of   the   divine   Decree   the   shafts   
of   tribulations,   yet   He   seeth   me   in   perfect   composure;   

  
18.   Blessed   is   He   Who   hath   ordained   for   His   servant   
what   He   hath   not   ordained   for   anyone   among   His   
servants;   verily   He   is   the   Secluded,   the   Mighty,   the   
Self-Subsisting;   

  
19.   Blessed   is   He   Who   hath   sent   down   upon   His   
servant   from   the   gloomy   clouds   of   hatred   among   the  
forebears   of   apathy   the   spears   of   the   divine   decree,   yet   
He   seeth   me   extremely   grateful;   

  
  
  
  

 تبارك   الّذى   يلهم   من   يشآء   ما   أراد   بأمره،  

    المبرم،   المكنون؛                                                    ١١  

 
  تبارك   الّذى   ينصر   من   يشآء   بجنود   الغيب؛   

 انّه   هو   الفاعل   لما   أراد،   وهو   العزيز،   القيوم؛           ١٢ 

  
  تبارك   الّذى   يعزّ   من   يشآء   بسلطان   عزّه،   

  ويؤيد   من   يشآء   كيف   أراد؛   

 طوبى   لقوم   يعرفون؛                                               ١٣ 

  
 تبارك   الّذى   قّدر   لكلّ   شىء   مقدارا   في   لوح  

مخزون؛                                                                   ١٤

 

 تبارك   الّذى   نزّل   عىل   عبده   ما   تستضيء   به  

 األفئدة   و   العقول؛                                                   ١٥ 

  
 تبارك   الّذى   نزّل   عىل   عبده   من   البآلء   ما   احترقت  

  به   أكباد   الّذين   استقرّوا   في   سرادق   البقآء،   

  ثمّ   قلوب   المقرّبين؛                                                ١٦  

 
 تبارك   الّذى   نزّل   عىل   عبده   من   سحاب   القضآء  

  سهام   البآلء،   ويراني   في   صبر   جميل؛                    ١٧  

  
 تبارك   الّذى   قّدر   لعبده   ما   ال   قّدره   ألحد   من   عباده؛  

 انّه   هو   الفرد،   العزيز،   القيوم؛                                  ١٨ 

  
  تبارك   الّذى   نزّل   عىل   عبده   من   غمام   البغضآء   

  من   أوىل   االغضآء   رماح   القضآء،   

 ويراه   في   شكر   عظيم؛                                             ١٩ 
  
  
  
  
  



20.   Blessed   is   He   Who   hath   sent   down   upon   His   
servant   the   burden   of   the   heavens   and   the   earth;   verily   
we   praise   Him   for   that,   yet   none   knoweth   it   except   the   
insightful.   2

§-2   
21.   Glorified   is   He   Who   hath   situated   His   Beauty   
under   the   clutches   of   the   envious   among   the   forebears   of   
the   impious;   verily   we   are   content   with   that,   yet   none   
realizeth   it   except   the   erudite;   

  
22.   Glorified   is   He   Who   hath   situated   Husayn   between   
the   troops   of   the   enemies,   and   He   casteth   at   all   times   
upon   his   body   the   spears   of   hostility   and   hatred;   verily   
we   are   grateful   unto   Him   concerning   what   hath   been   
divinely   decreed   upon   His   penitent,   sorrowful   servant.   3

§-3   
  

23.   As   I   found   myself   in   the   midst   of   tribulations,   I   
heard   the   most   wondrous,   most   sweet   melody   coming  
from   above   my   head;     

  
24.   And   when   I   turned   my   face,   I   saw   a   Houri   
mentioning   the   Name   of   my   Lord   hovering   in   the   air   
above   my   head;   

  
25.   And   I   saw   that   she   was   so   rejoiced   in   her   soul   that   
the   Ornament   of   Ridvan   appeared   from   her   face,   and   
the   Splendor   of   the   Most   Gracious   from   her   cheeks,   and   
she   was   speaking   out   between   the   heavens   and   the   
earth   with   a   call   that   hath   intrigued   the   intuitive   
hearts   and   the   intellectual   minds;   

  
26.   And   every   affliction   of   my   inner   and   outer   being   
were   alleviated   by   the   glad   tidings   which   were   the   
cause   of   rejoicing   for   both   myself   and   the   honored   
servants;   

  
27.   And   pointing   with   her   finger   unto   my   head,   she   
addressed   whosoever   is   in   the   heavens   and   the   earth:   

2     Eleven   blessings   upon   the   Servant   of   God-Eleven  
brothers   of   Joseph  
3   Two   more   Verses   of   praise-Sun   and   Moon   (Muhammad  
and   Fatimah)  

 تبارك   الّذى   نزّل   عىل   عبده   ثقل   الّسموات  

 واألرض؛   انّا   نحمده   في   ذلك،   وال   يعرفه   اّال  

 العارفون  ٠                                                                ٢٠ 
 

 ع-  ٢ 
 

 سبحان   الّذى   أودع   جماله   تحت   مخالب   الغلّ   من  

  أوىل   الفحشآء؛   انّا   نرضى   بذلك،   

 وال   يدركه   اّال   المدركون؛                                           ٢١ 

 

 سبحان   الّذى   أودع   الحسين   بين   األحزاب   من  

 األعدآء،   ويرد   في   كلّ   حين   عىل   جسده   رماح   القهر  

 والبغضآء؛   انّا   نشكره   عىل   ما   قضى   عىل   عبده  

 المنيب،   المغموم  ٠                                                ٢٢ 
 

 ع-  ٣
 

 فلّما   رأيت   نفسي   عىل   قطب   البآلء،   سمعت  

  الّصوت   األبدع   األحىل   من   فوق   رأسي؛                ٢٣  

 
 فلّما   توجّهت،   شاهدت   حوريّة   ذكر   اسم   ربّى  

 معلّقة   في   الهوآء   أمام   الرّاس؛                               ٢٤ 

  
 ورأيت   انّها   مستبشرة   قي   نفسها   كانّ   طراز  

 الرّضوان   يظهر   من   وجهها،   ونضرة   الرّحمن   من  

 خّدها،   وكانت   تنطق   بين   الّسموات   واألرض  

  بندآء   تنجذب   منه   األفئدة   والعقول؛                     ٢٥  

  
 وتبّشر   كلّ   الجوارح   من   ظاهرى   وباطنى   ببشارة  

  استبشرت   بها   نفسي   وعباد   مكرمون؛                 ٢٦  

  
 و   اشارت   باصبعها   اىل   رأسى،   وخاطبت   من   في  

 الّسموات   واألرض:                                               ٢٧ 
  
  
  
  



28.   By   Allah!   This   truly   is   the   Beloved   of   the   worlds,   
but   ye   do   not   comprehend;   

  
29.   This   is   the   Beauty   of   Allah   between   you   and   His   
Sovereign   amongst   you,   if   ye   could   know;   

  
30.   This   is   the   Mystery   of   Allah   and   His   Treasure,   and   
the   Authority   of   Allah   and   His   Might   to   whosoever   
dwelleth   in   the   Kingdoms   of   Revelation   and   Creation,   
if   ye   could   understand;      

  
31.   This   is   He   Whose   Presence   is   the   ardent-desire   of   
whosoever   dwelleth   within   the   Omnipotent   Realm   of   
Eternity   and   those   who   hath   taken   a   place   within   the   
Tabernacle   of   the   All-Glorious,   yet   ye   turneth   away   
from   His   Beauty!   4

§-4   
  

32.   O   Assemblage   of   the   Bayan!   If   ye   aid   Him   not,   soon   
will   Allah   aid   Him   with   the   hosts   of   the   heavens   and   
the   earth   and   the   hosts   of   the   Imperceptible   through   
His   Command   “Be”   and   it   is;   

  
33.   And   He   shall   arouse   through   His   intended   purpose   
a   society   unfamiliar   to   anyone   except   Himself,   the   
Help-in-Peril,   the   Self-Subsisting,   and   He   shall   purify   
them   from   the   defilement   of   conjecture   and   appetition;   5

  
34.   And   He   shall   raise   them   up   unto   a   station   of   
Sanctity   and   manifest   from   them   the   vestiges   of   His   
magnificent   sovereignty   in   the   earth,   thus   hath   it   been   
determined   from   the   domain   of   Allah,   the   Mighty,   the   
Best-Beloved.     

  
35.   O   Assemblage   of   the   Bayan!   Do   ye   forsake   He   Who   
hath   created   thee   for   His   Apparition   while   ye   sit   
rejoicing   in   thy   seats,   and   do   ye   rebel   against   He   Whose   
single   thread   of   hair   excelleth,   in   the   Presence   of   Allah,   
whosoever   dwelleth   in   the   heavens   and   the   earth,   and   
ye   ridicule   Him?   

4  The   Maiden   (Explain   meaning   of   the   woman-previous  
Scriptures,   etc.   etc.)  
5  See   Philosophy   of   Desire   wiki*  

  تاللّه!   هذا   لمحبوب   العالمين، 

 ولكن   أنتم   ال   تفقهون؛                                            ٢٨ 
 

  هذا   جمال   هللا   بينكم   وسلطانه   فيكم،   

 إن   كنتم   تعرفون؛                                                    ٢٩ 

 
 وهذا   سرّ   هللا   وكنزه   وأمر   هللا   وعزّه   لمن   في  

 ملكوت   األمر   والخلق،   إن   كنتم   تعقلون؛               ٣٠ 

 
 هذا   هو   الّذى   يشتاق   لقائه   من   في   جبروت   البقآء  

  و   الّذين   اتّخذوا   مقام   في   سرادق   األبهى،   

 وأنتم   عن   جماله   معرضون                                     ٣١ 
  

 ع-  ٤ 

 
 يا   مأل   البيان!   أنتم   ان   لن   تنصروه،   سوف   ينصره  

 هللا   بجنود   الّسموات   واألرض   وجنود   الغيب  

 بأمره   كن   فيكون؛                                                   ٣٢ 

  
 ويبعث   بإرادته   خلقا   ما   اّطلع   عليهم   أحد   اّال   نفسه،  

 المهيمن،   القيوم،   ويطّهرهم   عن   دنس   الوهم  

 والهوى؛                                                                 ٣٣ 

  
 ويرفعهم   اىل   مقام   الّتقديس   ويظهر   منهم   آثار   عزّ  

 سلطانه   في   األرض،   كذلك   قّدر   من   لدى   هللا،  

  العزيز،   الودود  ٠                                                      ٣٤  

  
 يا   مأل   البيان!   أتكفرون   بالّذى   خلقتم   للقائه   وفي  

 مقاعدكم   تفرحون،   وتعترضون   عىل   الّذى   شعرة  

 منه   خير   عند   هللا   مّمن   في   الّسموات   واألرض،   و  

  به   تستهزئون؟   
  
  
  

  



36.   O   Assemblage   of   the   Bayan!   Bring   that   which   is   
with   thee,   so   that   I   may   know   which   evidence   ye   hath   
believed   in   of   the   Manifestations   of   Divine   Revelation   
from   before,   and   today   which   proof   hath   caused   thee   to   
become   arrogant;   

  
37.   By   He   Who   hath   created   me   from   the   Light   of   His   
Beauty!   I   have   not   found   a   heedless   one   more   heedless   
than   thee,   nor   an   ignorant   one   more   ignorant   than   thee!     

  
38.   Ye   seek   to   prove   thy   faith   in   Allah   according   to   
those   Tablets   ye   possess,   but   when   the   Signs   are   sent   
down   and   the   Lamp   illuminated,   ye   hath   renounced   
faith   in   Him   Whose   Pen   hath   established   the   Divine   
Command   in   the   Preserved   Tablet;     

  
39.   Ye   read   the   Signs,   yet   reject   Their   Source   and   Their   
Revealer;   thus   hath   Allah   taken   away   thy   vision   as   a   
recompense   for   thy   deeds,   if   ye   could   perceive;   

  
40.   And   ye   transcribe   the   Signs   in   the   evening   and   the   
morning,   but   ye   are   veiled   from   Their   Revealer;   and   
today   the   Exalted   Assembly   seeth   thee   in   thy   evil   deeds   
and   fleeth   away   from   thee,   yet   ye   do   not   apprehend;     

  
41.   And   they   ask   each   other,   “What   do   these   fools   say   
and   in   what   valley   do   they   graze?   Do   they   deny   that   
which   they   themselves   hath   beheld?   Do   they   blind   their   
eyes   while   they   look   around?”   

  
42.   By   God   O   People!   The   inhabitants   of   the   City   of   
Names   are   bewildered   by   thine   actions,   while   ye   roam   
deliriously   in   the   barren   valley   without   knowing.   6

§-5   
  
  
  
  
  
  

6  The    Congregation   of   the   Bayan   is   being   addressed  
 

  يا   مأل   البيان!   

  فأتوا   بما   عندكم،   ألعرف   بأىّ   حجّة   آمنتم   

  بمظاهر   األمر   من   قبل،   واليوم   

 بأىّ   برحان   تستكبرون؛                                          ٣٦

  
 والّذى   خلقني   من   نور   جماله!   ما   وجدت   غافال  

  أغفل   منكم،   وجاهال   أجهل   منكم!                         ٣٧  

  
 تستدلّون   أليمانكم   باللّه   بما   عندكم   من   األلواح،  

  فلّما   نزّلت   اآليات   وأضاء   المصباح،   

  كفرتم   بالّذى   من   قلمه   قضيت   األمر   

  في   لوح   محفوظ؛                                                   ٣٨  
  

 تقرئون   اآليات،   وتكفرون   بمطلعها   ومنزلها؛  

  كذلك   أخذ   هللا   أبصاركم   جزآء   أعمالكم،   

 إن   كنتم   تشعرون؛                                                  ٣٩ 
  

  وتكتبون   اآليات   في   العشي   واإلشراق،   

 وعن   منزلها   أنتم   محتجبون،   واليوم   يراكم   المأل  

  األعىل   في   سوء   أعمالكم   و   يتبرّئنّ   منكم،   

 وأنتم   ال   تسمعون؛                                                   ٤٠
  

  و   يسئل   بعضهم   بعضا،   ما   يقول   هؤآلء   الجهآلء   

 و   في   اىّ   واد   هم   يرتعون؟   أينكرون   ما   تشهد   به  

  ذواتهم؟   أيغمضون   عيونهم   وهم   ينظرون؟            ٤١  

  
 تاللّه   يا   قوم!   بأفعالكم   تحّير   سكان   مدائن  

 األسمآء،   وأنتم   في   الواد   الجرز   هائمون   وال  

  تشعرون  ٠                                                               ٤٢  

    
 ع-  ٥  

  
  
  
  
  
  
  



43.   O   Pen   of   the   Most   High!   Hear   the   call   of   thy   Lord   
from   the   Sadratu’l-Muntaha   in   the   luminous,   exclusive   
Locale,   that   ye   may   find   thyself   spiritually   jubilant   
from   the   utterances   of   thy   Lord   the   Most   Gracious,   and   
be   freed   from   the   sorrows   of   these   breezes   which   are   
wafting   from   My   Name   the   Ever-Forgiving;   

  
44.    Then   arouse   from   this   Temple,   Exclusive   Temples   
that   shall   reveal   the   Message   about   their   Lord,   the   
Exalted,   the   Most-Glorious   in   the   Kingdom   of   
Composition,   and   become   of   those   who   seek   to   be   
enlightened   by   the   Lights   of   their   Lord;     

  
45.   Verily   We   hath   ordained   this   Temple   to   be   the   
Progenitor   of   Existence   in   the   Renewed   Creation,   that   
all   may   be   assured   that   I   am   the   One   Who   is   capable   of   
ordaining   whatsoever   I   willeth   through   My   saying   
“Be”   and   it   is;      

  
46.   And   in   the   shadow   of   every   Letter   of   the   Letters   of   
this   Temple   shall   We   arouse   a   society,   none   knoweth   
their   number   except   Allah,   the   Help-in-Peril,   the   Self   
Subsisting;     

  
47.   Soon   shall   Allah   create   from   It   a   society,   the   
insinuations   of   those   who   endeavor   against   Allah   shall   
not   conceal   them,   and   they   shall   drink   at   all   times   the   
Kawthar   of   Life;   they   verily   are   them   that   hath   
achieved   success;   

  
48.   These   are   the   servants   wholly   settled   within   the   
shade   of   the   mercy   of   their   Lord,   and   they   are   not   
hindered   by   the   antagonist;   in   their   faces   can   be   seen   
the   Splendor   of   the   Most   Gracious,   and   from   their   
hearts   can   be   heard   the   mentioning   of   My   Name,   the   
Mighty,   the   Hidden.     

  
49.   Were   they   to   unloose   their   tongues   in   praise   of   their   
Lord,   whosoever   is   in   the   heavens   and   the   earth   would   
sing   praises   along   with   them,   yet   so   few   among   the   
people   heareth   them;     

  

  

 يا   قلم   األعىل!  

   إسمع   ندآء   ربّك   من   سدرة   المنتهى   في   البقعة  

 األحدية،   الّنورآء،   لتجد   نفسك   عىل   روح   وريحان  

 من   نغمات   ربّك   الرّحمن،   وتكون   مقّدسا   عن  

 األحزان   من   هذا   الّنفحات   الّتى   تضّوعت   من  

  شطر   أسمى   الغفور؛                                              ٤٣  
  

 ثمّ   ابتعث   من   هذا   الهيكل،   الهياكل   األحدية،  

 ليحكوا   في   ملكوت   اإلنشآء   عن   ربّهم،   العّىل،  

 األبهى،   ويكوننّ   من   الّذين   بأنوار   ربّهم  

 يستضيئون؛                                                           ٤٤ 

  
 انّا   قدرنا   هذا   الهيكل   مبدء   الوجود   في   الخلق  

 البديع،   ليوقن   كلّ   بأنّى   أكون   مقتدرا   عىل   ما   أشآء  

  بقوىل   كن   فيكون؛                                                  ٤٥  

  
 و   في   ظلّ   كلّ   حرف   من   حروفات   هذا   الهيكل  

  نبعث   خلقا،   ال   يعلم   عّدتهم   اّال   هللا،   

  المهيمن،   القيوم؛                                                  ٤٦  

  
  سوف   يخلق   هللا   منه   خلقا،   ال   تحجبهم   

  إشارات   الّذينهم   بغوا   عىل   هللا،   وهم   يشربون   

  في   كلّ   األحيان   كوثر   الحيوان،   

 أّال   انّهم   هم   الفائزون؛                                             ٤٧

 
  أولئك   عباد   استقرّوا   في   ظلّ   رحمة   ربّهم،   

 وما   منعهم   المانعون؛   يرى   في   وجوههم   نضرة  

  الرّحمن،   ويسمع   من   قلوبهم   ذكر   أسمى،   

 العزيز،   المكنون  ٠                                                   ٤٨ 

  
  أولئك   لو   تفتح   شفواتهم   في   تسبيح   ربّهم،   

  يسّبح   معهم   من   في   الّسموات   واألرض،   

  وقليل   من   الّناس   ما   هم   يسمعون؛                      ٤٩  
  

  



50.   And   when   they   reminisce   amongst   themselves,   all   
things   reminisce   with   them;   thus   hath   Allah   favoured   
them   above   the   creation,   but   the   people   knoweth   not;   

  
51.   They   moveth   around   the   Command   of   Allah,   just   as   
the   shadow   moveth   around   the   sun.     

  
52.   Sharpen   thy   sight,   O   Assemblage   of   the   Bayan,   
perchance   ye   may   observe   them,   for   by   their   movement   
everything   is   set   in   motion,   and   by   their   settlement   all   
things   are   settled,   if   ye   could   be   certain;     

  
53.   Through   them   do   the   Believers   in   the   Divine   Unity   
turneth   unto   the   Qiblah   of   the   Horizons   of   the   world,   
and   the   Shekinah *    and   dignity   hath   appeared   between   
the   righteous,   if   ye   could   know;   

  
54.   And   through   them   hath   the   earth   been   firmly   
established,   the   clouds   hath   rained   down,   and   the   
Mystical   Bread   of   Divine   Knowledge   hath   descended   
from   the   heaven   of   Grace,   if   ye   could   comprehend;      

  
55.   These   are   the   Preservers   of   the   Command   of   Allah   in   
the   earth;   they   shall   preserve   the   Beauty   of   the   Divine   
Command   from   the   obscuring   dust   of   conjectures   and   
delusions;      

  
56.   And   they   possess   no   fear   for   themselves   in   the   
Pathway   of   Allah;   nay,   they   freely   expend   their   lives   
longing   to   attain   the   presence   of   the   Beloved   One   as   He   
hath   appeared   in   this   Name,   the   Omnipotent,   the   Most   
Powerful,   the   Mighty,   the   Sanctified.     7

§-6   
57.   O   Temple!   Arise   in   such   a   manner   that   through   thy   
rising   the   entire   universe   shall   arise   along   with   thee,   
then   aid   thy   Lord   with   what   We   hath   bestowed   upon   
thee   from   the   Divine   Power   and   Might!   

  
58.   Beware   lest   ye   be   astonished   during   the   day   when   
all   things   hath   been   astonished,   be   the   manifestation   of   
My   Name,   the   Help-in-Peril,   the   Self-Subsisting!   

7  The   Supreme   Pen   is   being   addressed.  

  وإذا   يذكرون   بارئهم،   يذكر   معهم   األشيآء؛   

  كذلك   فّضلهم   هللا   عىل   الخلق،   ولكونّ   الّناس   

  ال   يعلمون؛                                                              ٥٠  
 

 يتحرّكون   حول   أمر   هللا،   كما   يتحرّك   الزّلّ   حول  

 الّشمس  ٠                                                                ٥١ 
  

  افتحوا   األبصار   يا   مأل   البيان!   

 لعلّهم   تشهدون،   وبحركة   هؤآلء   يتحرّك   كلّ   شىء،  

 وبسكونهم   يسكن   كلّ   األشيآء،   إن   كنتم   توقنون؛  

  ٥٢                                                                                 

  بهم   أقبل   الموحّدون   اىل   قبلة   اآلفاق،   

  وظهرت   الّسكينة * والوقار   بين   األخيار،   

  إن   كنتم   تعلمون؛                                                   ٥٣  

 

 

 وبهم   إستقرّت   األرض،   وأمطر   الّسحاب،   ونزلت  

  مائدة   العرفان   من   سمآء   الفضل،   

  إن   كنتم   تفقهون؛                                                   ٥٤

  
 أولئك   حفظة   أمر   هللا   في    األرض،   يحفظون  

  جمال   األمر   من   عجاج   األوهام   والّظنون؛              ٥٥  
  
  
  

  وال   يخافون   من   أنفسهم   في   سبيل   هللا،   

 بل،   ينفقونها   رجآء   للقآء   المحبوب   إذ   ظهر   بهذا  

  االسم،   المقتدر،   القادر،   العزيز،   القّدوس  ٠  
  

 ع-  ٦ 
 

  يا   هذا   الهيكل!   

  قم   بنفسك   بشأن   تقوم   بقيامك   الممكنات،   

 ثمّ   أنصر   ربّك   بما   اعطيناك   من   القدرة   واالقتدار!  

 

 اياك   ان   تجزع   فى   يوم   تجزع   فيه   االشيآء   كن   مظهر  

  اسمى   المهيمن   القيوم   
  
  



59.     

 انصر   ربّك   بما   استطعت   و   ال   تنظر   الخلق   و   ما  

 يخرج   من   أفواههم   اّال   كندآء   بعوضة   في   واد   ما  

  حّدد   بالحدود   

1. Then   aid   thy   Lord   in   the   best   possible   

manner   and   disregard   the   corporation   (of   

the   people)   and   what   hath   flowed   from   

their   mouths,   for   it   is   but   the   sound   of   a   

gnat   in   an   endless   valley;   

 أشرب   كوثر   الحيوان   باسمي   الرّحمن   ثمّ   أسق  

 المقرّبين   من   أهل   هذا   المقام   ما   ينقطعون   به   عن  

 األسمآء   ويدخلهم   في   هذا   الّظلّ   المبارك   الممدود  

2. Drink   the   Kawthar   of   Life   in   My   Name   

the   Most   Gracious,   then   proffer   unto   the   

people   near   unto   this   Site   what   shall   

enable   them   to   become   detached   from   all   

names   and   allow   them   to   enter   within   this   

blessed,   spacious   Shadow!   

    

 يا   هذا   الهيكل   انّا   حشرنا   بك   كلّ   األشيآء   وما   خلق  

 في   األرض   والّسمآء   و   سئلناهم   ما   أخذنا   به   عنهم  

  العهد   في   ذرّ   البقآء   

3. O   Temple!   Verily   We   hath   gathered   

together   within   thee   all   things,   

whatsoever   hath   been   created   within   the   

earth   (below)   and   the   heaven   (above),   and   

We   hath   questioned   them   about   the   

Covenant   We   hath   taken   with   them   in   the   

fragments   of   Eternity;      

 إذا   وجدنا   أكثرهم   كليل   اللّسان   شاخصة   األبصار  

 وقليال   ناضر   الوجه   طلق   اللّسان   وبعثنا   من   هؤآلء  

  خلق   ما   كان   وما   يكون   

4. Ergo   We   found   most   of   them   with   dull   

tongues   captivating   the   perception   (of   the   

people),   but   a   few   with   a   radiant,   

eloquent   demeanor;   from   these   We   hath   

aroused   the   creation   of   all   that   is   and   all   

that   shall   be;      

 أولئك   كرّم   هللا   وجوههم   عن   الّتوجّه   اىل   وجوه  

 المشركين   و   اسكنهم   في   ظلّ   سدرة   نفسه   وأنزل  

 عليهم   سكينة * من   عنده   و   ايّدهم   بجنود   الغيب  

  والّشهود   

5. These   hath   Allah   averted   their   demeanor   

from   inclining   unto   the   demeanor   of   those   

who   join   partners   with   Allah,   and   He   

hath   placed   them   in   the   shade   of   the   Tree   

of   Himself,   sent   down   upon   them   the   

Shekinah   from   His   Presence,   and   aided   

them   with   the   hosts   of   the   Imperceptible   

and   the   Evident.     

 

 يا   عين   هذا   الهيكل   ال   تلتفتي   اىل   الّسمآء   وما  

 فيها   و   ال   اىل   األرض   ومن   عليها   انّا   خلقنا   لجمالي  

 ها   هو   هذا   أنظري   كيف   شئت   و   ال   تمنعى  

  لحاظك   عن   جمال   ربّك   العزيز   المحبوب   

6. O   Eyes   of   this   Temple!   Glare   not   unto   

heaven   and   what   is   within   It,   and   regard   

not   the   earth   and   whosoever   is   upon   it!   

Verily   We   hath   created   thee   for   My   

Beauty,   this   is   It!   Look   upon   it   howsoever   

thou   wilt,   and   withhold   not   thy   attention   

from   the   Beauty   of   thy   Lord,   the   Mighty,   

the   Beloved!   

 سوف   نبعث   بك   عيونا   حديدة   وأبصارا   ناظرة  

 يرون   بها   آيات   بارئهم   ويحّولنّ   الّنظر   عن   كلّ   ما  

  أدركه   المدركون   

7. Soon   shall   We   arouse   through   thee   keen   

eyes   and   perceptions,   gazing   about   they   

shall   see   by   its   aid   the   Signs   of   their   

Creator   and   change   the   perspective   from   

all   of   what   the   knowledgeable   have   

known;   



  

 وبك   نعطى   قّوة   البصر   لمن   نشآء   ونأخذ   الّذين  

 منعوا   عن   هذا   الفضل   اال   انّهم   من   كأس   الوهم  

  يكرعون   و   ال   يفقهون   

8. And   through   thee   We   shall   We   bestow   the   

power   of   Insight   to   whosoever   We   

willeth,   and   We   shall   seize   those   who   

interfere   with   this   Grace,   they   truly   are   of   

them   who   partake   from   the   cup   of   

delusion   yet   comprehendeth   not.   

  

 يا   سمع   هذا   الهيكل   طّهر   نفسك   عن   نعيق   كلّ  

 ناعق   مردود   ثمّ   اسمع   ندآء   ربّك   انّه   يوحى   إليك  

 من   جهة   العرش   انّه   ال   إله   اّال   أنا   العزيز   المقتدر  

  المهيمن   القيوم   

9. O   Ears   of   this   Temple!   Purify   thyself   from   

the   cry   of   every   crying   deserter,   then   hear   

the   call   of   thy   Lord,   verily   He   shall   inspire   

thee   from   the   direction   of   the   Throne   that   

there   is   none   other   God   except   Me,   the   

Mighty,   the   Omnipotent,   the   

Help-in-Peril,   the   Self-Subsisting;     

 سوف   نبعث   بك   آذانا   مطّهرة   إلصغآء   كلمة   هللا  

 وما   ظهر   من   مطلع   بيان   ربّك   الرّحمن   أال   انّها   تجد  

 ترنّمات   الوحى   من   هذا   الّشطر   المبارك   المحمود  

10. Soon   shall   We   arouse   through   thee   

purified   ears   attentive   to   the   Word   of   

Allah   and   what   hath   appeared   from   the   

lucid   DaySpring   of   thy   Lord,   the   Most  

Gracious,   truly   shall   they   detect   the   hymns   

of   Revelation   from   this   praiseworthy,   

blessed   Position.     

  

 يا   لسان   هذا   الهيكل   انّا   خلقناك   باسمي   الرّحمن  

 وعلّمناك   ما   كنز   في   البيان   و   أنطقناك   لذكري  

  العظيم   في   اإلمكان   

11. O   Tongue   of   this   Temple!    Verily   We   hath   

created   thee   through   My   Name,   the   Most   

Gracious,   We   hath   taught   thee   what   hath   

been   treasured   in   the   Bayan,   and   We   hath   

caused   thee   to   speak   forth   as   My   Grand   

Remembrance   in   the   contingent   realm;  

 أنطق   بهذا   الّذكر   العزيز   البديع   و   ال   تخف   من  

 مظاهر   الّشيطان   انّك   خلقت   لذلك   بأمري  

  المهيمن   القيوم   

12. Speak   through   this   mighty,   wondrous   

Remembrance   and   have   no   fear   of   the   

manifestations   of   Satan,   verily   thou   wert   

created   for   this   through   My   unfailing,   

persistent   Command;   

 بك   أنطقنا   اللّسان   بالبيان   فيما   كان   و   يُنطق  

  بسلطاني   فيما   يكون   

13. Through   thee   hath   We   caused   the   Tongue   

to   speak   out   through   the   Bayan   

concerning   that   which   hath   been,   and   It   

now   speaketh   out   through   My   Sovereignty   

concerning   that   which   shall   be;     

 بك   نبعث   السنا   ناطقة   تتحرّك   بالّثنآء   في   المأل  

  األعىل   و   بين   مأل   اإلنشآء   

14. Through   thee   shall   We   arouse   tongues   

speaking   enthusiastically   with   admiration   

amongst   the   Exalted   Assembly   and   

between   the   congregation   of   the   natural   

world;   

 كذلك   نزّلت   اآليات   وقضى   األمر   من   لدن   مالك  

 األسمآء   والّصفات   انّ   ربّك   هو   الحّق   عّالم  

  الغيوب   

15. Thus   hath   the   Signs   been   sent   down   and  

the   Command   decreed   from   the   Presence   of   

the   King   of   Divine   Names   and   Attributes,   

verily   thy   Lord   is   the   True   One,   the   One   



Who   possesseth   knowledge   of   the   

Imperceptible!   

 انّها   ال   يمنعها   شيء   عن   ثنآء   بارئها   بها   تقوم  

 األشيآء   عىل   ذكر   مالك   األسمآء   انّه   ال   إله   اّال   أنا  

  المقتدر   العزيز   المحبوب   

16. Verily   nothing   shall   withhold   it   from   

admiring   Its   Creator,   through   It   all   things   

have   arisen   consonant   to   the   mentioning   

of   the   King   of   Divine   Names,   verily   there   

is   none   other   God   but   Me,   the   

Omnipotent,   the   Mighty,   the   Beloved;     

 ال   تنطق   السن   الّذاكرين   اّال   ويمّدها   هذا   اللّسان  

  من   هذا   المقام   وقليل   من   الّناس   ما   هم   يعرفون   

17. The   tongue   of   the   supplicator   speaketh   not   

unless   this   Tongue   from   this   (heavenly)   

Place   hath   protracted   it,   but   few   among   

the   people   actually   know;   

 ان   من   لسان   اّال   و   قد   يسّبح   ربّه   و   ينطق   بذكره  

 من   الّناس   من   يفقه   ويذكر   ومنهم   من   يذكرون   وال  

  يفقهون   

18. There   is   amongst   tongues   none   except   it   

praiseth   its   Lord   and   speaketh   with   His   

remembrance,   from   amongst   the   people   are   

those   who   understand   as   they   recollect,   

and   amongst   them   are   those   who   recollect   

and   understand   not.      

    

  

 ٢٢  . 

   يا   حوريّة   المعانی   اخرجی   من   غرفات   الكلمات  

 باذن   هللاّ   مالك   األرضين   و   الّسموات   ثمّ   اظهری  

 بطراز   الالّهوت   و   اسقی   خمر   الجبروت   بأنامل  

  الياقوت   

19. O   Houri   of   Mystical   Meaning!   Depart   

from   the   vessels   of   words   by   the   leave   of   

Allah,   King   of   the   earths   and   the   heavens,   

then   appear   with   the   ornament   of   Lahut   8

8  Lahut-The   Realm   of   the   Throne,   the   Holy   of  
Holies.  

and   proffer   the   Wine   of   Jabarut   with   9

Ruby-Red   Fingers;   

 لعلّ   أهل   الّناسوت   يّطلعنّ   علی   ما   أشرق   من  

 أفق   الملكوت   بظهور   شمس   البقآء   من   أفق  

 البهآء   و   يقومنّ   علی   الّثنآء   بين   األرض   و   الّسمآء  

  في   ذكر   هذا   الفتی   

20. Perchance   the   people   of   Nasut   may   10

emerge   in   consonance   with   what   hath   

dawned   above   the   Horizon   of   Malakut   11

through   the   appearance   of   the   Sun   of   

Eternity   from   the   Horizon   of   Baha,   and   

may   arise   according   to   the   admiration   

between   the   earth   (below)   and   the   heaven   

(above)   in   mentioning   this   Youth;   

 الّذی   استقرّ   علی   عرش   اسمه   المستعان   فی  

 قطب   الجنان   و   ظهرت   في   وجهه   نضرة   الرّحمن   و  

 عن   لحظه   لحاظ   الّسبحان   و   من   شئونه   شئونات  

  هللاّ   المهيمن   العزيز   الودود   

21. He   Who   is   settled   upon   the   Throne   of   His   

Hospitable   Name   within   the   midst   of   the   

Garden,   in   whose   face   hath   appeared   the   

Splendor   of   the   Most   Gracious,   from   

whose   glance   (hath   appeared)   the   Glance   

of   the   All-Glorious,   and   from   whose   

ambience   (hath   appeared)   the   Influences   of   

Allah,   the   Help-in-Peril,   the   Mighty,   the   

Best   Beloved;   

ً   ان   يأخذ   من   اليد   البيضآء    و   ان   لن   تجدی   احدا

 الخمر   الحمرآء   باسم   ربّك   العلیّ   األعلی   الّذی   ظهر  

  مرّةً   بعد   اولی   باسمه   األبهی   ال   تحزنی   

22. And   shouldst   thou   be   unable   to   find   any   

willing   to   grasp   from   the   Snow-White   

Hand   the   Red   Wine   of   the   Name   of   thy   

Lord,   the   Most   Exalted,   the   Most   High,   
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Who   hath   appeared   again   after   the   first   

time   through   His   Name   the   

Most-Glorious,   do   not   grieve!   

 دعی   هؤآلء   بأنفسهم   ثمّ   ارجعی   الی   سرادق  

ً   تضیء   وجوههم   ً   تجدی   قوما  العظمة   و   الكبريآء   اذا

 كالّشمس   فی   وسط   الزّوال   و   هم   يهلّلون   و  

 يسّبحون   ربّهم   بهذا   االسم   الّذی   قام   علی   مقرّ  

  االستقالل   بسلطان   العزّة   و   الجالل   

23. Leave   them   unto   themselves   and   return   

unto   the   Tabernacle   of   Majesty   and   

Grandeur,   there   shalt   ye   find   a   people   

whose   countenance   shall   appear   as   radiant   

as   the   sun   in   the   midst   of   its   course,   and   

they   shall   offer   hymns   and   utter   praises   of   

their   Lord   through   this   Name   that   hath   

arisen   upon   the   Shrine   of   Autonomy   with   

mighty   and   glorious   Sovereignty;      

 انّك   لن   تسمعی   منهم   االّ   ذكری   و   ثنائی   انّ   ربّك  

 شهيد   علی   ما   اقول   و   ما   اّطلع   علی   هؤآلء   احد   من  

  الّذين   خلقوا   من   كلمة   هللاّ   فی   ازل   اآلزال   

24. Naught   shall   ye   hear   from   them   except   My   

remembrance   and   admiration,   verily   thy   

Lord   is   a   Witness   to   what   I   say,   and   none   

among   those   who   hath   been   created   from   

the   Word   of   Allah   throughout   all   eternity   

hath   appeared   as   these;     

 كذلك   فّصلنا   لك   األمر   و   صرّفنا   اآليات   لعلّ  

  الّناس   فی   آثار   ربّهم   يتفكرون   

25. Thus   do   We   elucidate   the   Revelation   for   

thee   and   We   disburse   the   Signs,   perchance   

the   people   may   contemplate   the   Vestiges   

of   their   Lord;     

 انّهم   ما   اُمروا   بسجدة   آدم   و   ما   حّولوا   وجوههم   عن  

 وجه   ربّك   و   هم   بنعمة   الّتقديس   فی   كلّ   حين  

  يتنّعمون   

26. Verily   they   were   not   commanded   to   

prostrate   to   Adam   and   they   avert   not   their   

faces   from   the   Face   of   thy   Lord,   and   they   

are   graciously   occupied   at   all   times   with   

the   enjoyment   of   holiness;     

 كذلك   رقم   قلم   الرّحمن   اسرار   ما   كان   و   ما   يكون  

  لعلّ   الّناس   هم   يعرفون   

27. Thus   hath   the   Pen   of   the   Most   Gracious   

written   the   mysteries   of   what   hath   been   

and   what   shall   be,   perchance   the   people   

shall   understand;      

 سوف   يظهر   هللاّ   هؤآلء   فی   األرض   و   يرفع   بهم  

 ذكره   و   ينشر   آثاره   و   يثبت   كلماته   و   يعلن   آياته  

ً   للّذينهم   كفروا   و   انكروا   و   كانوا   بآياته    رغما

  يجحدون   

28. Soon   shall   Allah   cause   these   to   appear   in   

the   earth   and   He   shall   exalt   through   them   

His   Remembrance,   disseminate   His   

Vestiges,   uphold   His   Words,   and   uplift   

His   Signs,   despite   those   who   reject   and   

denounce   (the   faith)   and   who   actively   

repudiate   His   Signs.     

 

 ٢٥  . 

 يا   طلعة   األحدية   ان   وجدتهم   و   ادركت   لقائهم  

 اقصصی   عليهم   ما   يقّص   عليك   الغالم   من  

 قصص   نفسه   و   ما   ورد   عليه   ليّطلعنّ   علی   ما   هو  

  المسطور   فی   لوح   محفوظ   

29. O   Harbinger   of   Oneness!   Should   ye   

encounter   them   and   attain   their   presence,   

recount   unto   them   what   the   Young   

Attendant   hath   recounted   unto   thee   from   

the   narrative   of   His   Self   and   what   hath   

happened   unto   Him,   so   that   what   hath   

been   transcribed   in   the   Preserved   Tablet   

may   outwardly   appear;   

 و   اخبريهم   بنبأ   الغالم   و   ما   مّسته   من   البأسآء   و  

 الّضرّآء   ليتذكرنّ   بمصائبی   و   يكوننّ   من   الّذينهم  

  يفقهون   



30. And   inform   them   about   the   announcement   

of   the   Young   Attendant   and   about   the   

trouble   and   distress   that   hath   befallen   

Him,   so   that   they   may   recollect   My   

misfortunes   and   become   of   those   that   

comprehend;     

 ثمّ   اذكری   لهم   انّا   اصطفينا   احد   اخواننا   و   اظهرنا   له  

ً   و   البسناه   قميص    من   طمطام   بحر   العلم   رشحا

 اسم   من   األسمآء   و   رفعناه   الی   مقام   قام   كلّ   علی  

 ثنآء   نفسه   و   حفظناه   عن   ضرّ   كلّ   ذی   ضرّ   بحيث  

  عجز   عنه   القادرون   

31. Then   mention   unto   them   that   We   hath   

invariably   chosen   one   of   Our   brothers,   and   

We   caused   a   drop   from   the   billowing   

ocean   of   Divine   Knowledge   to   appear   

unto   him,   adorned   him   with   a   garment   of   

a   Name   from   the   Divine   Names,   exalted   

him   unto   a   station   where   all   had   arisen   in   

admiration   of   himself,   and   protected   him   

from   the   distress   of   every   skillful   

oppressor,   insomuch   that   the   strong   were   

weakened   by   it;     

 و   كّنا   امام   وجوه   من   فی   الّسموات   و   األرض   فی  

 ً  ايام   كلّ   العباد   قاموا   علی   قتلی   و   كّنا   بينهم   ناطقا

ً   علی   امره   الی   ان   تحّققت    بذكر   هللاّ   و   ثنآئه   و   قائما

 كلمة   هللاّ   بين   خلقه   و   اشتهرت   آثاره   و   علت  

 قدرته   و   الحت   سلطنته   يشهد   بذلك   عباد  

  مكرمون   

32. And   We   were   before   the   faces   of   

whosoever   dwelleth   within   the   heavens   

and   the   earth   during   the   days   in   which   

every   servant   stood   up   to   fight   against   me,   

and   We   were   between   them   speaking   of   

the   remembrance   of   Allah   and   His   

admiration,   and   standing   so   firm   in   His   

Cause   that   the   Word   of   Allah   was   

implemented   between   His   creation,   the   

prestige   of   His   Vestiges   established,   His   

Divine   Power   uplifted,   and   His   

Sovereignty   demonstrated,   unto   that   do   

the   honored   servants   attest;     

ً   و    انّ   اخی   لّما   رأی   األمر   ارتفع   وجد   فی   نفسه   كبرا

ً   خرج   عن   خلف   األستار   و   حارب   نفسی   و    غرورا

 جادل   بآياتی   و   كّذب   برهانی   و   جحد   آثاری   و   ما  

 شبع   بطن   الحريص   الی   ان   اراد   اكل   لحمی   و  

 شرب   دمی   يشهد   بذلك   عباد   هاجروا   مع   هللاّ   و  

 عباد   مقرّبون  

33. Though   my   brother,   when   he   beheld   the   

exaltation   of   the   Cause,   he   became   

arrogant   and   prideful   in   himself,   

withdrawing   from   behind   the   veils   and   

warring   against   myself,   quarreling   against   

my   Signs,   refuting   my   Proofs,   and   

repudiating   my   Vestiges,   yet   the   belly   of   

the   miser   was   not   satiated   until   he   

intended   to   eat   my   flesh   and   drink   my   

blood,   unto   that   do   those   servants   who   

hath   emigrated   with   Allah   and   those   who  

are   near   unto   Him   attest;     

  ً  و   شاور   فی   ذلك   احد   خّدامی   و   اغواه   علی   ذلك   اذا

 نصرنی   هللاّ   بجنود   الغيب   و   الّشهادة   و   حفظنی  

 بالحّق   و   انزل   علیّ   ما   منعه   عّما   اراد   و   بطل   مكر  

  الّذينهم   كفروا   بآيات   الرّحمن   اال   انّهم   قوم   منكرون   

34. To   that   end   he   consulted   one   of   my   

servants   and   seduced   him   concerning   that,   

however,   Allah   aided   me   with   the   hosts   of   

the   Imperceptible   and   the   Evident   and   

protected   me   in   truth,   He   sent   down   upon   

me   what   prevented   him   from   that   which   

he   intended,   and   frustrated   the   scheme   of   

those   who   believe   not   in   the   Signs   of   the   

Most   Gracious,   they   truly   are   a   rejected   

people;     

 فلّما   شاع   ما   سّولت   له   نفسه   و   اّطلع   علی   مكره  

 الّذينهم   هاجروا   ارتفع   الّضجيج   من   هؤآلء   و   بلغ  

ً   منعناهم   و   ً   كاد   ان   يشتهر   بين   المدينة   اذا  مقاما

 القينا   عليهم   كلمة   الّصبر   ليكوننّ   من   الّذينهم  

  يصبرون   



35. And   when   news   of   what   he   himself   had   

asked   him   to   do   and   those   of   them   who   

had   emigrated   discovered   his   scheme,   they   

raised   the   alarm   and   it   reached   such   a   

state   that   it   was   nearly   spread   around   the   

city,   however   We   withheld   them   and   We   

divulged   unto   them   a   word   of   patience   

that   they   may   become   of   those   who   are   

patient;      

 وهللاّ   الّذی   ال   اله   االّ   هو   انّا   صبرنا   فی   ذلك   و   امرنا  

 العباد   بالّصبر   و   االصطبار   و   خرجنا   عن   بين   هؤآلء  

 و   سكّنا   فی   بيت   آخر   لتسكن   نار   البغضآء   فی  

 صدره   و   يكون   من   الّذينهم   مهتدون   و   ما   اعترضنا  

 عليه   و   ما   رأيناه   من   بعد   و   جلسنا   فی   البيت  

ً   فضل   هللاّ   المهيمن   القيوم      مرتقبا

36. By   Allah,   He   Who   there   is   none   other   God   

but   Him!   Verily   We   are   patient   about   

that,   and   We   hath   commanded   the   

servants   to   be   patient   and   steadfast,   and   

we   hath   withdrawn   from   among   them   and   

dwelt   in   another   house   so   that   the   fire   of   

hatred   may   be   stilled   in   his   breast   and   that   

he   may   be   amongst   those   who   are   rightly   

guided,   nor   hath   We   contended   against   

him   or   even   seen   him   thereafter,   rather   We   

remained   seated   in   the   house   occupied   

with   the   grace   of   Allah,   the   Help-in-Peril,   

the   Self-Subsisting;     

 انّه   لّما   اّطلع   علی   انّ   األمر   اشتهر   اخذ   قلم   الكذب  

 و   كتب   الی   العباد   و   نسب   كلّ   ما   فعل   الی   جمالی  

 الفريد   المظلوم   ابتغآء   فتنة   بين   العباد   و   ادخال  

 البغضآء   فی   صدور   الّذينهم   آمنوا   باللّه   العزيز  

  الودود   

37. Yet   when   he   realized   that   this   matter   had   

been   discovered,   the   liar   took   a   pen   and   

wrote   unto   the   servants   and   attributed   all   

that   he   had   done   unto   my   lonely,   

oppressed   Beauty   provoking   dissension   

between   the   servants   and   inducing   hatred   

to   enter   into   the   breasts   of   those   who   

believe   in   Allah,   the   Mighty,   the   Best   

Beloved;      

 والّذی   نفسی   بيده   تحّيرنا   من   مكره   بل   تحّير   منه  

 كلّ   الوجود   من   الغيب   و   الّشهود   مع   ذلك   ما  

 سكن   ما   فی   نفسه   الی   ان   ارتكب   ما   ال   يجری  

 القلم   عليه   و   به   ضّيع   حرمتی   و   حرمة   هللاّ   المقتدر  

  العزيز   المحمود   

38. By   He   Who   hath   my   soul   in   His   hand,   We   

are   bewildered   by   his   plot!   Nay,   all   in   

existence,   whether   imperceptible   or   

evident,   are   bewildered   by   it!   Dissatisfied   

with   himself   he   continued   until   at   last   he   

perpetrated   what   the   Pen   cannot   move   

concerning   it   and   hath   desecrated   my   

sanctity   and   the   Sanctuary   of   Allah,   the   

Omnipotent,   the   Mighty,   the   

Praiseworthy;     

 لو   اذكر   ما   فعل   لن   تتّمه   بحور   األرض   لو   يجعلها  

ً   و   لن   تنفده   األشيآء   ولو   يقلّبها   هللاّ    هللاّ   مدادا

ً   كذلك   نلقی   ما   ورد   علی   نفسی   ان   كنتم    اقالما

 تعلمون  

39. Were   I   to   mention   what   he   hath   done,   the   

oceans   of   the   earth   would   not   suffice   even   

were   Allah   to   make   them   ink,   nor   could   all   

things   adequately   portray   it   even   if   Allah   

exchanged   them   for   pens,   thus   do   We   

relate   what   hath   occurred   unto   myself,   if   

ye   could   know.     

 

 ٣٠  . 

 يا   قلم   البقآء   ال   تحزن   عّما   ورد   عليك   سوف   يبعث  

ً   يرون   بأبصارهم   و   يذكرون   ما   ورد   عليك      هللاّ   خلقا

40. O   Pen   of   Eternity!   Be   not   saddened   by   

what   hath   happened   unto   thee,   soon   will   

Allah   arouse   a   society   that   shall   see   



through   their   own   perception   and   shall   

recollect   what   hath   occurred   unto   thee;     

 امسك   القلم   عن   ذكر   هؤآلء   ثمّ   حرّكه   علی   ذكر  

 مالك   القدم   دع   الممكنات   ثمّ   اشرب   من   رحيق  

  ذكری   المختوم   

41. Restrain   the   Pen   from   mentioning   these,   

then   propel   it   onward   mentioning   the   

King   of   Antiquity;   dispose   of   the   entire   

universe,   then   drink   from   the   sealed   

Nectar   of   My   remembrance;     

 اياك   ان   تشتغل   بذكر   الّذين   لن   تجد   منهم   االّ  

 روائح   البغضآء   و   اخذهم   حّب   الرّياسة   بحيث  

  يهلكون   انفسهم   العآلء   ذكرهم   و   ابقآء   اسمائهم   

42. Beware   lest   ye   become   preoccupied   with   

the   remembrance   of   those   with   whom   no   

trace   can   be   found   but   the   odor   of   hatred   

and   with   those   whom   the   love   of   

leadership   hath   seized,   insomuch   that   they   

destroy   themselves   in   order   to   maximize   

their   commemoration   and   perpetuate   their   

names;     

 قد   كتب   هللاّ   هؤآلء   من   عبدة   األسمآء   فی   لوح  

  محفوظ   

43. Indeed   hath   Allah   transcribed   these   as   

mere   worshippers   of   names   in   the   

Preserved   Tablet;     

 اذكر   ما   اردته   لهذا   الهيكل   ليظهر   فی   األرض   آثاره  

 و   يمأل   اآلفاق   انوار   هذا   االشراق   و   يطّهر   األرض  

  من   دنس   الّذين   كفروا   باللّه   

44. Mention   what   ye   hath   purposed   for   this   

Temple   so   that   His   Vestiges   may   appear   

within   the   earth,   and   the   Lights   of   this   

Luminosity   may   envelop   the   horizons   (of   

the   world)   and   purify   the   earth   from   the   

defilement   of   those   who   hath   rejected   

faith   in   Allah;      

 كذلك   نزّلنا   اآليات   و   فّصلنا   األمر   لقوم   يعرفون  

45. Thus   hath   We   sent   down   the   Signs   and   

explained   the   Revelation   unto   a   people   

that   knoweth;   

 

 ٣١  . 

 يا   هذا   الهيكل   ابسط   يدك   علی   من   فی   الّسموات  

 و   األرض   و   خذ   زمام   األمر   بقبضة   ارادتك   انّا   جعلنا  

 فی   يمينك   ملكوت   كلّ   شیء   افعل   ما   شئت   و   ال  

  تخف   من   الّذينهم   ال   يعرفون 

 

 ثمّ   ارفع   يدك   الی   اللّوح   الّذی   اشرق   من   افق   اصبع  

 ربّك   و   خذه   بقّوة   بأخذك   تأخذه   ايادی   من   فی  

 االبداع   هذا   ينبغی   لك   ان   كنت   من   الّذينهم  

  يفقهون   

 

 بارتفاع   يدك   الی   سمآء   فضلی   ترتفع   ايادی   كلّ  

  شیء   الی   هللاّ   المقتدر   العزيز   الودود   

 

 سوف   نبعث   من   يدك   ايادی   القّوة   و   القدرة   و  

 االقتدار   و   نظهر   بها   قدرتی   لمن   فی   ملكوت   األمر  

 و   الخلق   ليعرف   العباد   انّه   ال   اله   االّ   انا   المهيمن  

  القيوم   

 

 و   بها   نعطی   و   نأخذ   و   ال   يعرف   ذلك   االّ   الّذينهم  

  ببصر   الرّوح   ينظرون   

 

 قل   يا   قوم   أ   تفرّون   من   قدرة   هللاّ   تاللّه   ال   مهرب  

 لكم   اليوم   و   ال   عاصم   ألحد   االّ   من   رحمه   هللاّ  

  بفضل   من   عنده   انّه   هو   الرّحيم   الغفور   

 

 قل   يا   قوم   دعوا   ما   عندكم   ثمّ   ادخلوا   فی   ظلّ   ربّكم  

  الرّحمن   هذا   خير   لكم   مّما   عملتم   او   تعملون   

 

 خافوا   هللاّ   و   ال   تحرموا   انفسكم   من   نفحات   ايام  

 مالك   األسمآء   و   الّصفات   و   ال   تبّدلوا   كلمة   هللاّ   و  

 ال   تحرّفوها   عن   مقرّها   اتّقوا   هللاّ   و   كونوا   من  

  الّذينهم   يّتقون   



  

 قل   يا   قوم   هذه   يد   هللاّ   الّتی   لم   تزل   كانت   فوق  

 ايديكم   ان   كنتم   تعقلون   و   فيها   قّدرنا   خير  

 الّسموات   و   األرض   بحيث   ال   يظهر   من   خير   االّ   و  

  قد   يظهر   منها   

  

 كذلك   جعلناها   مطلع   الخير   و   مخزنه   فيما   كان   و  

  ما   يكون 

  

  

 قل   كلّ   ما   جری   فی   األلواح   من   انهار   المعانی   و  

 البيان   قد   اتّصل   بهذا   البحر   األعظم   ان   كنتم  

  تشعرون   

  

 و   ما   فّصل   فی   الكتب   قد   انتهی   الی   هذه   الكلمة  

 العليا   الّتی   اشرقت   من   افق   فم   مشّية   األبهی   فی  

  هذا   الّظهور   الّذی   به   افترّ   ثغر   الغيب   و   الّشهود   

  

 سوف   يخرج   هللاّ   من   اكمام   القدرة   ايادی   القّوة   و  

ً   ينصرنّ   الغالم   و   يطّهرنّ    الغلبة   و   يبعث   قوما

  األرض   من   دنس   كلّ   مشرك   مردود   

  

 و   يقومنّ   علی   األمر   و   يفتحنّ   البالد   باسمی  

 المقتدر   القيوم   و   يدخلنّ   خالل   الّديار   و   يأخذ  

 رعبهم   كلّ   العباد   هذا   من   بطش   هللاّ   انّ   بطشه  

  شديد   بالعدل   

  

 انّه   لمحيط   علی   من   فی   الّسموات   و   األرض   ينزل  

  ما   يشآء   علی   قدر   مقدور   

  

 و   لو   يقوم   احد   من   هؤآلء   مقابلة   ما   خلق   فی  

ً   بغلبة   ارادتی   هذا   من   قدرتی    االبداع   ليكون   غالبا

  ولكنّ   خلقی   ال   يعرفون   

  

  و   هذا   من   سلطنتی   ولكن   بريّتی   ال   يفقهون   

  

  و   هذا   من   امری   ولكن   عبادی   ال   يشعرون   

  

  و   هذا   من   غلبتی   ولكنّ   الّناس   ال   يشكرون   

 

 االّ   الّذين   نّور   هللاّ   ابصارهم   بنور   عرفانه   و   جعل  

 قلوبهم   خزائن   وحيه   و   انفسهم   حملة   امره   اولئك  

 يجدون   روائح   الرّحمن   من   قميص   اسمه   و   هم   فی  

  كلّ   األحيان   بآيات   هللاّ   يفرحون   

 

 و   الّذين   كفروا   و   اشركوا   اولئك   غضب   هللاّ   عليهم  

 و   هم   الی   الّنار   يسحبون   و   فی   اطباقها   يجزعون  

 كذلك   نفّصل   اآليات   و   نبين   الحّق   بالبّينات   لعلّ  

 الّناس   فی   آيات   ربّهم   يتفكرون  

 

 

 ٣٦  . 

 يا   هذا   الهيكل   قد   جعلناك   آية   عزّی   فيما   كان   و   ما  

 يكون   و   جعلناك   آية   امری   بين   الّسموات   و   األرض  

  بقولی   كن   فيكون   

 ٣٧  . 

 يا   هآء   الهويّة   فی   هذا   االسم   قد   جعلناك   مخزن  

 مشّيتی   ثمّ   مكمن   ارادتی   لمن   فی   ملكوت   األمر   و  

  الخلق   فضالً   من   لدن   مهيمن   قيوم   

 ٣٨  . 

 يا   يآء   اسمی   القدير   قد   جعلناك   مظهر   سلطانی   و  

  مطلع   اسمائی   و   انا   المقتدر   علی   ما   اقول   

 ٣٩  . 

 يا   كاف   اسمی   الكريم   قد   جعلناك   مشرق   كرمی  

 بين   بريتی   و   منبع   جودی   بين   خلقی   انا   المقتدر  

 بسلطانی   لن   يعزب   عن   علمی   شیء   عّما   خلق  

  بين   الّسموات   و   األرض   و   انا   الحّق   عالّم   الغيوب   

 ٤٠  . 



 يا   قلم   انزل   من   سحاب   كرمك   ما   يغنی   الممكنات  

 ال   تمنع   فضلك   عن   الوجود   انّك   انت   الكريم   فی  

 جبروت   البقآء   و   ذو   الفضل   العظيم   لمن   فی  

  ملكوت   األسمآء   

  

 ال   تنظر   الی   الّناس   و   ما   عندهم   انظر   الی   جميل  

 احسانك   و   بديع   مواهبك   ادخل   العباد   فی   ظلّك  

 الممدود   ابسط   يد   الجود   علی   الممكنات   و   اصابع  

 الكرم   علی   الكائنات   هذا   ينبغی   لك   ولكنّ   الّناس   ال  

  يعقلون   

  

 من   اقبل   اليك   هذا   من   فضلك   و   من   اعرض   انّ  

 ربّك   لهو   الغنیّ   عّما   خلق   فی   االمكان   يشهد   بذلك  

  عباد   مخلصون   

  

 سوف   يبعث   هللاّ   بك   ذوی   ايادی   غالبة   و   اعضاد  

 قاهرة   يخرجنّ   عن   خلف   األستار   و   ينصرنّ   نفس  

 الرّحمن   بين   االمكان   و   يصيحنّ   بصيحة   تتمّيز  

  منها   الّصدور   

  

 كذلك   رقم   فی   لوح   مسطور   و   يظهرنّ   بسطوة  

 يأخذ   الخوف   سكان   األرض   بحيث   كلّهم 

  يضطربون   

  اياكم   ان   تسفكوا   الّدمآء   اخرجوا   

  

 سيف   اللّسان   من   غمد   البيان   ألنّ   به   تفتح   مدائن  

 القلوب   انّا   رفعنا   حكم   القتل   عن   بينكم   انّ   رحمتی  

  سبقت   الممكنات   ان   كنتم   تعلمون   

  

 انصروا   ربّكم   الرّحمن   بسيف   الّتبيان   انّه   احدّ   من  

 البيان   و   اغلی   منه   لو   كنتم   فی   كلمات   ربّكم  

  تنظرون   

  

 كذلك   نزّلت   جنود   الوحی   من   شطر   هللاّ   المهيمن  

 القيوم   و   ظهرت   جنود   االلهام   من   مشرق   األمر  

  من   لدی   هللا   العزيز   المحبوب   

 ٤٣  . 

 قل   قد   قّدر   مقادير   األشيآء   فی   هذا   الهيكل 

 المخزون   المشهود   و   كنز   فيه   علم   الّسموات   و  

 األرض   و   علم   ما   كان   و   ما   يكون   و   رقم   باصبع  

 صنع   ربّك   فی   هذا   الكتاب   ما   يعجز   عن   ادراكه  

 العارفون   و   خلق   فيه   الهياكل   الّتی   ما   اّطلع   عليها  

  احد   االّ   نفس   هللاّ   ان   كنتم   توقنون   

 

 طوبی   لمن   يقرئه   و   يتفكر   فيه   و   يكون   من   الّذينهم  

  يفقهون   

 ٤٤  . 

 قل   ال   يُری   فی   هيكلی   االّ   هيكل   هللاّ   و   ال   فی  

 جمالی   االّ   جماله   و   ال   فی   كينونتی   االّ   كينونته   و   ال  

 فی   ذاتی   االّ   ذاته   و   ال   فی   حركتی   االّ   حركته   و   ال   فی  

 سكونی   االّ   سكونه   و   ال   فی   قلمی   االّ   قلمه   العزيز  

  المحمود   

 

 

 قل   لم   يكن   فی   نفسی   االّ   الحّق   و   ال   يری   فی   ذاتی  

  االّ   هللاّ   

 

 

 اياكم   ان   تذكروا   اآليتين   فی   نفسی   تنطق   الّذّرات  

  انّه   ال   اله   االّ   هو   الواحد   الفرد   العزيز   الودود   

 

ً   فی   جبروت   البقآء   انّنی   انا   هللاّ    لم   ازل   كنت   ناطقا

  ال   اله   االّ   انا   المهيمن   القيوم   

 

 و   ال   ازال   انطق   فی   ملكوت   األسمآء   انّنی   انا   هللاّ   ال  

  اله   االّ   انا   العزيز   المحبوب   

 

 قل   انّ   الرّبوبية   اسمی   قد   خلقت   لها   مظاهر   فی  

ً   عنها   ان   كنتم   تشهدون      الملك   انّا   كّنا   منزّها

 

 و   األلوهية   اسمی   قد   جعلنا   لها   مطالع   يحيطنّ  

ً   للّه   ان   كنتم   توقنون      بالعباد   و   يجعلّنهم   عّبادا

 

  كذلك   اعرفوا   كلّ   األسمآء   ان   كنتم   تعرفون   



 ٤٦  . 

 يا   الم   الفضل   فی   هذا   االسم   انّا   جعلناك   مظهر  

 الفضل   بين   الّسموات   و   األرض   منك   بدئنا  

 بالفضل   بين   الممكنات   و   اليك   نرجعه   ثمّ   منك  

ً   من   لدنّا   و   انا   الفاعل   لما    نظهره   مرّة   اخری   امرا

 اشآء   بقولی   كن   فيكون   كلّ   فضل   ظهر   فی   الملك  

 بدء   منك   و   اليك   يعود   هذا   ما   قّدر   فی   لوح  

 حفظناه   خلف   سرادق   العظمة   و   عصمناه   عن  

 مشاهدة   العيون   يا   حّبذا   لمن   لم   يحرم   نفسه   عن  

  هذا   الفضل   المسلسل   المشهور   

 قل   اليوم   قد   هّبت   لواقح   الفضل   علی   األشيآء   و  

 حمل   كلّ   شیء   بما   هو   عليه   ولكنّ   اكثر   الّناس   عنه  

 معرضون   قد   حملت   األشجار   باألثمار   البديعة   و  

 البحور   بالآلّلئ   المنيرة   و   االنسان   بالمعانی   و  

 العرفان   و   األكوان   بتجلّيات   الرّحمن   و   األرض   بما  

 ال   اّطلع   عليه   احد   االّ   الحّق   عالّم   الغيوب   سوف  

 تضع   كلّ   حملها   تبارك   هللاّ   مرسل   هذا   الفضل  

 الّذی   احاط   باألشيآء   كلّها   عّما   ظهر   و   عّما   هو  

ً   فی   هذا   اليوم    المكنون   كذلك   خلقنا   األكوان   بدعا

 ولكنّ   الّناس   اكثرهم   ال   يشعرون   قل   لن   يُعرف  

 فضل   هللاّ   علی   ما   هو   عليه   فكيف   نفسه  

 المهيمن   القيوم  

 ٤٨  . 

 يا   هيكل   األمر   ان   لن   تجد   مقبالً   الی   مواهبك   ال  

 تحزن   قد   خلقت   لنفسی   اشتغل   بذكری   بين  

 عبادی   هذا   ما   قّدر   لك   فی   لوح   محفوظ   انّا   لّما  

 وجدنا   األيادی   غير   طاهرة   فی   األرض   لذا   جعلنا  

ً   عن   مّسها   و   مّس   الّذينهم   مشركون    ذيلك   مطّهرا

 اصبر   فی   امر   ربّك   سوف   يبعث   هللاّ   اولی   افئدة  

 طاهرة   و   ابصار   منيرة   يهربنّ   من   كلّ   الجهات   الی  

 جهة   فضلك   المحيط   المبسوط  

 ٤٩  . 

 يا   هيكل   هللاّ   لّما   نزّلت   جنود   الوحی   برايات  

 اآليات   من   مليك   األسمآء   و   الّصفات   انهزم   اولو  

 االشارات   و   كفروا   ببينات   هللاّ   المهيمن   القيوم   و  

 قاموا   علی   الّنفاق   منهم   من   قال   ليست   هذه  

 اآليات   بينات   من   هللاّ   و   ما   نزّلت   علی   الفطرة  

 كذلك   يداوی   المشركون   جرح   الّصدور   و   بذلك  

 يلعنهم   من   فی   الّسموات   و   األرض   و   هم   فی  

  انفسهم   ال   يشعرون   

 ٥٠  . 

 قل   انّ   روح   القدس   قد   خلق   بحرف   مّما   نزّل   من  

 هذا   الرّوح   األعظم   ان   كنتم   تفقهون   و   انّ   الفطرة  

 بكينونتها   قد   خلقت   من   آيات   هللاّ   المهيمن  

 العزيز   المحبوب   قل   انّها   تفتخر   بنسبتها   الی  

 نفسنا   الحّق   و   انّا   ال   نفتخر   بها   و   بما   دونها   ألنّ  

 دونی   قد   خلق   بقولی   ان   كنتم   تعقلون  

 ٥١  . 

 قل   انّا   انزلنا   اآليات   علی   تسعة   شؤون   كلّ   شأن  

 منها   يدلّ   علی   سلطنة   هللاّ   المهيمن   القيوم   شأن  

 منها   يكفی   فی   الحجّّية   من   فی   الّسموات   و  

 األرض   ولكنّ   الّناس   اكثرهم   غافلون   و   لو   شئنا  

 لنزّلنا   علی   شؤون   اخری   الّتی   ال   يحصی   عّدتها  

  المحصون   

 ٥٢  . 

 قل   يا   قوم   خافوا   هللاّ   و   ال   تحرّكوا   السنتكم   الكذبة  

 علی   ما   ال   يحّبه   هللاّ   استحيوا   من   الّذی   خلقكم  

 بقطرة   من   المآء   كما   انتم   تعلمون   قل   انّا   خلقنا  

 من   فی   الّسموات   و   األرض   علی   فطرة   هللاّ   فمن  

 اقبل   الی   هذا   الوجه   يظهر   علی   ما   خلق   عليه   و   من  

 احتجب   يحتجب   عن   هذا   الفضل   المحيط  

ً   عن   فضل   قد   خلقنا    المكنون   انّا   ما   منعنا   شيئا

 األشيآء   علی   حدّ   سوآء   و   عرضنا   عليها   امانة   حّبنا  

 بكلمة   من   لدنّا   فمن   حمل   نجا   و   امن   و   كان   من  

 الّذينهم   من   فزع   اليوم   آمنون   و   من   اعرض   كفر  



 باللّه   المهيمن   القيوم   و   بها   فرّقنا   بين   العباد   و  

  فّصلنا   بينهم   انّا   نحن   فاصلون   

 ٥٣  . 

 قل   كلمة   هللاّ   لن   تشتبه   بكلمات   خلقه   انّها  

 سلطان   الكلمات   كما   انّ   نفسه   سلطان   الّنفوس  

 و   امره   مهيمن   علی   ما   كان   و   ما   يكون   ادخلوا   يا  

 قوم   مصر   االيقان   مقرّ   عرش   ربّكم   الرّحمن   هذا   ما  

 يأمركم   به   قلم   الّسبحان   فضالً   من   عنده   عليكم   ان  

  كنتم   فی   امره   ال   تختلفون   

 ٥٤  . 

 و   من   المشركين   من   كفر   فی   نفسه   و   قام  

 بالمحاربة   و   قال   هذه   اآليات   مفتريات   كذلك   قال  

 من   قبل   الّذين   مضوا   و   فی   الّنار   هم   يستغيثون  

 قل   ويل   لكم   بما   يخرج   من   افواهكم   ان   كانت  

 اآليات   مفتريات   فبأیّ   حجّة   آمنتم   باللّه   فأتوا   بها  

 ان   كنتم   تفقهون   كلّما   نزّلنا   عليهم   آيات   بينات  

 كفروا   بها   و   اذا   رأوا   ما   عجز   عن   االتيان   بمثله   كلّ  

  الوری   قالوا   هذا   سحر   

 ٥٥  . 

 ما   لهؤآلء   القوم   يقولون   ما   ال   يعلمون   كذلك  

 قالت   اّمة   الفرقان   حين   ما   اتی   هللاّ   بأمره   اال   انّهم  

 قوم   منكرون   و   منعوا   الّناس   عن   الحضور   بين  

 يدی   جمال   القدم   و   األكل   مع   احّبائه   و   قال   قائل  

 منهم   ال   تقربوا   هؤآلء   انّهم   يسحرون   الّناس   و  

 يضلّونهم   عن   سبيل   هللاّ   المهيمن   القيوم   تاللّه  

 الحّق   انّ   الّذی   لن   يقدر   ان   يتكلّم   بين   يدينا   قال   ما  

 ال   قاله   األّولون   و   ارتكب   ما   ال   ارتكب   نفس   من  

  الّذينهم   كفروا   بالرّحمن   فی   كلّ   األعصار   

 ٥٦  . 

 يشهد   بذلك   اقوالهم   و   افعالهم   لو   كنتم   تنصفون  

 من   نسب   آيات   هللاّ   بالّسحر   انّه   ما   آمن   بأحد   من  

 رسل   هللاّ   قد   ضلّ   سعيه   فی   الحياة   الباطلة   و   كان  

 من   الّذين   يقولون   ما   ال   يعلمون   قل   يا   عبد   خف  

 من   هللاّ   الّذی   خلقك   و   سّواك   و   ال   تفرّط   فی   جنب  

 هللاّ   ثمّ   انصف   فی   نفسك   و   كن   من   الّذينهم  

 يعدلون   انّ   الّذين   اوتوا   العلم   من   هللاّ   اولئك   يجدنّ  

 من   اعتراضاتهم   دالئل   قويّة   فی   ابطالهم   و   اثبات  

 هذا   الّنور   المشهود   قل   أ   تقولون   ما   قاله  

 المشركون   اذ   جائهم   ذكر   من   ربّهم   ويل   لكم   يا  

  معشر   الجهآلء   و   بئس   ما   انتم   تكسبون   

 ٥٧  . 

 يا   جمال   القدم   دع   المشركين   و   ما   عندهم   ثمّ   عّطر  

 الممكنات   بذكر   محبوبك   العلیّ   العظيم   بذكره  

 تحيی   الموجودات   و   تجّدد   هياكل   العالمين   قل  

 انّه   استقرّ   علی   عرش   العظمة   و   الجالل   من   اراد  

 ان   ينظر   جماله   هو   هذا   تبارك   هللاّ   الّذی   ظهر   بهذا  

 الجمال   المشرق   المنير   من   اراد   ان   يسمع   نغماته  

 انّها   ارتفعت   من   هذا   الفم   الّدّریّ   البديع   و   من   اراد  

 ان   يستضیء   بأنواره   قل   احضر   تلقآء   العرش   هذا  

  ما   اذن   هللاّ   لكم   فضالً   من   عنده   علی   العالمين   

 ٥٨  . 

 قل   يا   قوم   انّا   نسئل   منكم   كلمة   بالّصدق   األكبر   و  

ً   انّه   ولیّ   المحسنين    نّتخذ   هللاّ   بيننا   و   بينكم   شهيدا

 اجعلوا   محضركم   بين   يدی   العرش   ثمّ   انصفوا   فی  

  ً  القول   و   كونوا   من   المنصفين   أ   كان   هللاّ   مقتدرا

  ً  علی   امره   ام   انتم   من   القادرين   أ   انّه   كان   مختارا

 فی   نفسه   كما   تقولون   انّه   يفعل   ما   يشآء   و   ال  

 يسئل   عّما   شآء   ام   انتم   المختارون   و   تقولون   هذه  

 الكلمة   بالّتقليد   كما   تكلّم   به   آبائكم   فی   زمن  

  المرسلين   

 ٥٩  . 

ً   فی   نفسه   قد   اظهر   مظهر   امره    لو   انّه   كان   مختارا

 باآليات   الّتی   ال   يقوم   معها   شیء   ال   فی   الّسموات  

 و   ال   فی   األرضين   و   ظهر   بشأن   ما   ظهر   فی   االبداع  



 شبهه   كما   رأيتم   و   سمعتم   اذ   اشرق   نّير   اآلفاق  

 من   افق   العراق   بسلطان   مبين   كلّ   األمور   تنتهی  

 الی   اآليات   و   تلك   آيات   هللاّ   الملك   المهيمن  

 العزيز   القدير   و   من   دونها   قد   ظهر   بأمر   اقرّ  

 بسلطانه   كلّ   الممكنات   و   ال   ينكر   ذلك   االّ   كلّ  

  مشرك   اثيم   

 ٦٠  . 

 قل   يا   قوم   أ   اردتم   ان   تستروا   جمال   الّشمس  

 بأحجاب   انفسكم   او   تمنعوا   الرّوح   عن   الّتغرّد   فی  

 هذا   الّصدر   الممرّد   المنير   خافوا   هللاّ   و   ال   تحاربوا  

 نفسه   و   ال   تجادلوا   الّذی   بأمره   خلقت   الكاف   و  

 اتّصلت   بركنها   العظيم   آمنوا   بسفرآء   هللاّ   و  

 سلطانه   و   بنفس   هللاّ   و   عظمته   و   ال   تعّقبوا   الّذين  

ً   فی    كفروا   بعد   ايمانهم   و   اتّخذوا   ألنفسهم   مقاما

 هواهم   اال   انّهم   من   المشركين   اشهدوا   بما   شهد  

 هللاّ   ليستضیء   بما   يخرج   من   افواهكم   مأل  

 مقرّبون   قولوا   انّا   آمّنا   بما   نزّل   الی   رسل   هللاّ   من  

 قبل   و   ما   نزّل   الی   علیّ   بالحّق   و   ما   ينزل   من   جهة  

ً   من   عنده   و    عرش   عظيم   كذلك   يعلّمكم   هللاّ   جودا

 فضالً   من   لدنه   انّ   فضله   احاط   العالمين  

 ٦١  . 

 يا   رجل   هذا   الهيكل   انّا   خلقناك   من   الحديد  

 استقيمی   علی   امر   ربّك   بحيث   تستقيم   بك   ارجل  

 المنقطعين   علی   صراط   ربّك   العزيز   الحكيم   اياك  

 ان   تتحرّكی   من   عواصف   البغضآء   و   قواصف  

 هؤآلء   األشقيآء   اثبتی   علی   األمر   و   كونی   من  

 الّثابتين   انّا   بعثناك   باسمنا   الّذی   به   استقام   كلّ  

 ذی   استقامة   و   بكلّ   اسم   من   اسمائنا   الحسنی  

 لمن   فی   الّسموات   و   األرضين   سوف   نبعث   منك  

 اولی   ارجل   مستقيمة   يقومنّ   علی   الّصراط   و   ال  

 يزلّنّ   عنه   ولو   تحاربهم   جنود   تعادل   جنود   األّولين   و  

 اآلخرين   انّ   الفضل   كلّه   فی   قبضتنا   نعطی   من  

 نشآء   من   عبادنا   المقرّبين   كذلك   منّنا   عليك   مرّةً  

 بعد   مرّة   لتشكری   ربّك   بشكر   تنطق   به   السن  

  الكائنات   بشكر   نفسی   الرّحمن   الرّحيم   

 ٦٢  . 

 يا   ايها   الهيكل   قم   علی   األمر   بقدرة   من   لدنّا   و  

 سلطان   من   عندنا   ثمّ   الق   الی   العباد   ما   القی   اليك  

 روح   هللاّ   الملك   الفرد   العزيز   العليم   قل   يا   قوم   أ  

 تدعون   الحّق   ورائكم   و   تدعون   الّذی   خلقناه   بكّف  

 من   الّطين   هذا   ظلم   منكم   علی   انفسكم   ان   كنتم  

 فی   آيات   ربّكم   لمن   المتفكرين   قل   يا   قوم   طّهروا  

 قلوبكم   ثمّ   ابصاركم   لعلّكم   تعرفون   بارئكم   فی   هذا  

 القميص   المقّدس   اللّميع   قل   انّ   هذا   فتی   الهیّ  

 قد   استقرّ   علی   عرش   الجالل   و   ظهر   بسلطان  

 القدرة   و   االستقالل   و   يصيح   بين   األرض   و   الّسمآء  

 بندائه   األبدع   األحلی   يا   اهل   األكوان   لم   كفرتم  

 بربّكم   الرّحمن   و   اعرضتم   عن   جمال   الّسبحان  

 تاللّه   هذا   هو   الغيب   المستور   قد   طلع   من   مشرق  

 االمكان   و   هذا   هو   الجمال   المحبوب   قد   اشرق  

 من   افق   هذا   المقام   بسلطنة   هللاّ   المهيمن   العزيز  

 الغالب   القدير  

 ٦٣  . 

ً   من    يا   هيكل   القدس   انّا   جعلنا   صدرك   ممرّدا

ً   من   دالالت    اشارات   الممكنات   و   مقّدسا

 الكائنات   لينطبع   فيه   انوار   جمالی   و   تنعكس   منه  

 فی   مرايا   العالمين   بذلك   اخترناك   علی   ما   خلق  

 فی   الّسموات   و   األرض   و   اصطفيناك   علی   ما   قّدر  

 فی   ملكوت   األمر   و   الخلق   و   اختصصناك   لنفسی  

 هذا   من   فضل   هللاّ   عليك   من   هذا   اليوم   الی   يوم  

 لن   ينتهی   فی   الملك   و   يبقی   ببقآء   هللاّ   الملك  

 المهيمن   العزيز   العليم   ألنّ   يوم   هللاّ   هو   نفسه   قد  

 ظهر   بالحّق   و   لن   يعّقبه   اللّيل   و   لن   يحّدده   الّذكر  

 ان   كنتم   من   العارفين  

 ٦٤  . 

 يا   صدر   هذا   الهيكل   انّا   جعلنا   األشيآء   مرايا   نفسك  

 و   جعلناك   مرآت   نفسی   فاشرق   علی   صدور  

 الممكنات   بما   تجلّی   عليك   من   انوار   ربّك  



 ليطّهرها   عن   الحدود   و   االشارات   كذلك   اشرقت  

 شمس   الِحكم   من   افق   قلم   مالك   القدم   طوبی  

ً   ممرّدةً   و    للمتوّسمين   انّا   بدئنا   منك   صدورا

 نعيدها   اليك   رحمة   من   لدنّا   عليك   و   علی 

 المقرّبين   سوف   نبعث   بك   اولی   صدور   صافية   و  

 ترائب   منيرة   لن   يحكوا   االّ   عن   جمالی   و   لن   يدلّنّ  

 االّ   علی   تجلّيات   وجهی   انّهم   مرايا   اسمائی   بين  

 الخالئق   اجمعين  

 ٦٥  . 

 يا   هيكل   القدس   انّا   جعلنا   فؤادك   مخزن   علم   ما  

 كان   و   ما   يكون   و   مطلع   علمنا   الّذی   قّدرناه   ألهل  

 الّسموات   و   األرض   لتستفيض   منك   الموجودات  

 و   تبلغ   ببدائع   علومك   عرفان   هللاّ   المقتدر   العلیّ  

 العظيم   و   انّ   علمی   الّذی   ينسب   الی   ذاتی   ما  

 عرفه   احد   و   ال   يعرفه   نفس   و   لن   يحمله   احد   من  

 العالمين   لو   نظهر   منه   كلمة   لتضطرب   الّنفوس   و  

  تنعدم   اركان   كلّ   شیء   و   تزلّ   اقدام   البالغين   

 ٦٦  . 

 و   عندنا   علم   لو   نلقی   علی   الكائنات   كلمةً   منه  

 ليوقننّ   كلّ   بظهور   هللاّ   و   علمه   و   يّطلعنّ   علی  

ً   يرون   انفسهم    اسرار   العلوم   كلّها   و   يبلغنّ   مقاما

 اغنيآء   عن   علوم   األّولين   و   اآلخرين   و   لنا   علوم  

ً   منها   و   ال   الّناس    اخری   الّتی   ال   نقدر   ان   نذكر   حرفا

ً   منها   كذلك   نّبئناكم    يستطيعنّ   ان   يسمعنّ   ذكرا

 بعلم   هللاّ   العالم   الخبير   ولو   نجد   اوعيةً   ألودعناها  

 كنوز   المعانی   و   علّمناها   ما   يحيط   حرف   منه   علی  

 العالمين  

 ٦٧  . 

 يا   فؤاد   هذا   الهيكل   انّا   جعلناك   مطلع   علمی   و  

 مظهر   حكمتی   لمن   فی   الّسموات   و   األرضين   و  

 اظهرنا   منك   العلوم   و   نرجعها   اليك   ثمّ   نبعث   منك  

ً   من   لدنّا   انّا   كّنا   فاعلين   سوف    مرّة   اخری   وعدا

 نبعث   منك   ذوی   علوم   بديعة   و   ذوی   صنائع   قويّة  

 و   نظهر   منهم   ما   ال   خطر   بقلب   احد   من   العباد  

 كذلك   نعطی   من   نشآء   ما   نشآء   و   نأخذ   عّمن   نشآء  

  ما   اعطيناه   و   نحكم   بأمرنا   ما   نريد   

 ٦٨  . 

 قل   انّا   لو   نتجلّی   علی   مرايا   الموجودات   بشمس  

 عنايتنا   فی   ساعة   و   نأخذ   عنهم   انوار   تجلّياتنا   فی  

 ساعة   اخری   لنقدر   و   ليس   ألحد   ان   يقول   لم   او   بم  

 و   انّا   نحن   الفاعل   لما   نشآء   و   ال   نسئل   عّما   فعلناه  

 و   ال   يرتاب   فی   ذلك   االّ   كلّ   مشرك   مريب   قل   لن  

 تُمنع   قدرتنا   و   لن   يعّطل   حكمنا   نرفع   من   نشآء   الی  

 جبروت   العزّة   و   االقتدار   ثمّ   نرجعه   لو   نشآء   الی  

  اسفل   سافلين   

 ٦٩  . 

ً   الی    أ   تزعمون   يا   مأل   األرض   انّا   لو   نصعد   احدا

ً   تمنع   منه   قدرتی   و   سلطانی   ال    سدرة   المنتهی   اذا

 ونفسی   بل   لو   نشآء   لنرجعه   الی   الّتراب   فی   اقلّ  

 من   حين   انظروا   فی   الّشجرة   انّا   نغرسها   فی  

 الجنان   و   نسقيها   من   مآء   عنايتنا   فلّما   ارتفعت  

 فی   نفسها   و   اورقت   باألوراق   الخضرآء   و   اثمرّت  

 باألثمار   الحسنی   نرسل   عليها   قواصف   األمر   و  

 نقلعها   و   ندعها   علی   وجه   األرض   كذلك   كّنا  

 فاعلين   و   كذلك   نفعل   بكلّ   شیء   هذا   من   بدائع  

 سنننا   من   قبل   و   من   بعد   فی   كلّ   األشيآء   ان   كنتم  

 من   الّناظرين   و   ال   يعلم   حكمة   ذلك   االّ   هللاّ   المقتدر  

  العزيز   الحكيم   

 ٧٠  . 

 أ   تنكرون   يا   قوم   ما   ترونه   ويل   لكم   يا   مأل   المنكرين  

 و   الّذی   لن   يتغّير   هو   نفسه   الرّحمن   الرّحيم   ان  

 كنتم   من   المتبّصرين   و   دونه   يتغّير   بارادة   من  

  عنده   و   هو   المقتدر   العزيز   الحكيم 

 ٧١  . 



 يا   قوم   ال   تتكلّموا   فی   امری   ألنّكم   ال   تبلغون   حكمة  

 ربّكم   و   لن   تنالوا   علمه   العزيز   المحيط   من   اّدعی  

 عرفان   ذاته   هو   من   اجهل   الّناس   يكّذبه   كلّ  

 الّذّرات   و   يشهد   بهذا   لسانی   الّصادق   األمين  

 اذكروا   امری   ثمّ   تكلّموا   فيه   و   فيما   امرتم   به   من  

 لدنّا   و   من   دون   ذلك   ال   ينبغی   لكم   و   ليس   ألحد  

 اليه   سبيل   ان   كنتم   من   الّسامعين  

 ٧٢  . 

 يا   هذا   الهيكل   قد   جعلناك   مطلع   كلّ   اسم   من  

 اسمائنا   الحسنی   و   مظهر   كلّ   صفة   من   صفاتنا  

 العليا   و   منبع   كلّ   ذكر   من   اذكارنا   لمن   فی   األرض  

 و   الّسمآء   ثمّ   بعثناك   علی   صورتی   بين   الّسموات  

 و   األرض   و   جعلناك   آية   عزّی   لمن   فی   جبروت  

 األمر   و   الخلق   ليهتدی   بك   عبادی   و   يكوننّ   من  

 المهتدين   و   جعلناك   سدرة   الجود   لمن   فی  

ً   لمن   يستظلّ   فی   ظلّك    الّسموات   و   األرض   هنيئا

  و   يتقرّب   الی   نفسك   المهيمنة   علی   العالمين   

 ٧٣  . 

ً   و   اجرينا   منها   انهار    قل   انّا   جعلنا   كلّ   اسم   عينا

 الحكمة   و   العرفان   فی   رياض   األمر   و   ال   يعلم   عّدتها  

 احد   االّ   ربّك   المقّدس   المقتدر   العليم   الحكيم   قل  

 انّا   بدئنا   كلّ   الحروف   من   الّنقطة   و   رجعناها   اليها  

 ثمّ   بعثناها   علی   هيكل   بشر   تعالی   الّصانع   األبدع  

 البديع   سوف   نفّصل   منها   مرّة   اخری   باسمی  

  األبهی   فضالً   من   عندی   و   انا   الفّضال   القديم   

 ٧٤  . 

 و   ابرزنا   األنوار   من   شمس   اسمنا   الحّق   و   رجعناها  

 اليها   و   اظهرناها   علی   هيكل   االنسان   تعالی   القادر  

 المقتدر   القدير   لن   يمنعنی   احد   من   امری   و   لن  

 تحجّبنی   نفس   عن   سلطانی   و   قدرتی   انا   الّذی  

  بعثت   الممكنات   بقولی   و   انا   المقتدر   علی   ما   اريد   

 ٧٥  . 

 قل   انّا   لو   نريد   ان   نقبض   األرواح   من   كلّ   األشيآء  

 فی   آن   و   نبعثها   مرّة   اخری   لنقدر   ال   يعرف   علم  

 ذلك   االّ   هللاّ   العالم   العليم   ولو   نريد   ان   نظهر   من  

ً   ال   لهنّ   بداية   و   ال   نهاية   لنقدر   و   نظهر    ذّرة   شموسا

 كلّهنّ   بأمری   فی   اقلّ   من   حين   ولو   نريد   ان   نبعث  

 من   قطرة   بحور   الّسموات   و   األرض   و   نفّصل   من  

 حرف   علم   ما   كان   و   ما   يكون   لنقدر   انّ   هذا   لسهل  

ً   من   األّول   الّذی   ال   اّول    يسير   كذلك   كنت   مقتدرا

 له   الی   اآلخر   الّذی   ال   آخر   له   ولكن   خلقی   غفلوا   عن  

 قدرتی   و   اعرضوا   عن   سلطانی   و   جادلوا   نفسی  

  العليم   الحكيم   

 ٧٦  . 

 قل   لم   يتحرّك   شیء   بين   الّسموات   و   األرض   االّ  

 بعد   اذنی   و   لم   تصعد   نفس   الی   الملكوت   االّ   بعد  

 امری   ولكن   بريّتی   احتجبوا   عن   قدرتی   و   سلطانی  

 و   كانوا   من   الغافلين   قل   ال   يری   فی   ظهوری   االّ  

 ظهور   هللاّ   و   ال   فی   قدرتی   االّ   قدرة   هللاّ   لو   كنتم   من  

 العارفين   قل   مثل   خلقی   كمثل   األوراق   علی  

 الّشجرة   انّها   قد   كانت   ظاهرةً   بوجودها   و   قائمةً  

 بنفسها   ولكن   غافلةً   عن   اصلها   كذلك   مّثلنا  

 لعبادنا   العاقلين   لعلّهم   يصعدنّ   عن   رتبة   الّنبات   و  

 يبلغنّ   مقام   البلوغ   فی   هذا   األمر   المبرم   المتين  

 قل   انّ   مثلهم   كمثل   الحوت   فی   المآء   انّ   حياته   به  

 و   انّه   لم   يعرف   ممدّ   حياته   من   لدن   عزيز   حكيم   و  

ً   عنه   بحيث   لو   يُسئل   عن   المآء   و    كان   محتجبا

 صفاته   لن   يعرف   كذلك   نلقی   األمثال   لعلّ   الّناس  

  يقبلنّ   الی   قبلة   من   فی   الّسموات   و   األرضين   

٧٧  . 

 يا   قوم   خافوا   هللاّ   و   ال   تكفروا   بالّذی   احاطت  

 رحمته   الممكنات   و   سبق   فضله   الموجودات   و  

 احاط   سلطان   امره   ظاهركم   و   باطنكم   و   اّولكم   و  

 آخركم   اتّقوا   هللاّ   و   كونوا   من   المّتقين   اياكم   ان  



 تكونوا   مثل   الّذين   تمرّ   عليهم   آيات   هللاّ   و   هم   ال  

  يعرفونها   اال   انّهم   من   الغافلين   

 ٧٨  . 

 قل   أ   تعبدون   من   ال   يسمع   و   ال   يبصر   و   كان   احقر  

 العباد   و   اذلّهم   ما   لكم   ال   تّتبعون   الّذی   اتی   من  

 مطلع   األمر   بنبأ   هللاّ   العلیّ   العظيم   يا   قوم   ال   تكونوا  

 كالّذين   حضروا   تلقآء   العرش   و   ما   استشعروا   اال  

 انّهم   من   الّصاغرين   كّنا   نتلو   عليهم   اآليات   الّتی  

 انجذب   بها   اهل   الجبروت   و   سكان   الملكوت   و  

 هم   رجعوا   محتجبين   عنها   و   مترّصدين   ندآء   احد  

 من   العباد   الّذی   حیّ   بارادة   من   عند   هللاّ   كذلك  

  نلقی   عليكم   ما   يهديكم   سبيل   المقرّبين   

 ٧٩  . 

 كم   من   عباد   دخلوا   بقعة   الفردوس   مقرّ   العرش  

 بين   يدی   ربّهم   العلیّ   العظيم   و   سئلوا   عن   ابواب  

 اربعة   او   عن   احد   من   ائّمة   الفرقان   كذلك   كان  

 شأن   هؤآلء   ان   كنتم   من   العالمين   كما   ترون   فی  

 هذه   األيام   الّذينهم   كفروا   و   اشركوا   تمّسكوا   باسم  

 من   األسمآء   و   احتجبوا   عن   موجدها   نشهد   انّهم  

 من   اهل   الّسعير   يسئلون   الّشمس   ما   قاله   الّظلّ  

 و   الحّق   ما   نطق   الخلق   ان   كنتم   من   الّشاهدين  

 قل   يا   قوم   لم   يكن   عند   الّشمس   االّ   اشراقها   و   ما  

 يظهر   منها   و   ما   سواها   استضآء   بنورها   اتّقوا   هللاّ   و  

 ال   تكونوا   من   الجاهلين   منهم   من   سئل   الّظلمة  

 عن   الّنور   قل   افتح   بصرك   لتری   االشراق   احاط  

 اآلفاق   انّه   يُری   بالعين   هذا   نور   اشرق   و   الح   من  

 افق   فجر   المعانی   بضيآء   مبين   أ   تسئلون   اليهود  

 هل   كان   الرّوح   علی   حّق   من   هللاّ   او   األصنام   هل  

 كان   محّمد   رسوالً   او   مأل   الفرقان   ذكر   هللاّ   العلیّ  

  العظيم   

 ٨٠  . 

 قل   يا   قوم   دعوا   ما   عندكم   عند   تجلّی   هذا   الّظهور   و  

 خذوا   ما   امرتم   به   هذا   امر   هللاّ   لكم   انّه   هو   خير  

 اآلمرين   وجمالی   لم   يكن   مقصودی   فی   هذه  

 الكلمات   االّ   تقرّب   العباد   الی   هللا   العزيز   الحميد  

 اياكم   ان   تفعلوا   بی   ما   فعلتم   بمبّشری   اذا   نزّلت  

 عليكم   آيات   هللاّ   من   شطر   فضلی   ال   تقولوا   انّها   ما  

 نزّلت   علی   الفطرة   انّ   الفطرة   قد   خلقت   بقولی   و  

 تطوف   حولی   ان   كنتم   من   الموقنين   طوبی   لمن  

 وجد   نفحات   قميص   المعانی   من   بيان   ربّكم  

 الرّحمن   انّها   تضّوعت   فی   األكوان   و   تعّطر   بها  

 االمكان   طوبی   لمن   وجد   عرفها   و   اقبل   الی   هللاّ  

 بقلب   منير  

 ٨١  . 

ً   لملكوت    يا   هذا   الهيكل   انّا   قد   جعلناك   مرآتا

 األسمآء   لتحكی   عن   سلطانی   بين   الخالئق  

 اجمعين   و   تدعو   الّناس   الی   لقائی   و   جمالی   و  

ً   الی   سبيلی   الواضح   المستقيم   قد    تكون   هاديا

 رفعنا   اسمك   بين   العباد   فضالً   من   عندنا   و   انا  

 الفّضال   القديم   و   زيّّناك   بطراز   نفسی   و   القينا  

 عليك   كلمتی   لتحكم   فی   الملك   كيف   تشآء   و  

 تفعل   ما   تريد   و   قّدرنا   لك   خير   الّسموات   و   األرض  

 بحيث   لم   يكن   ألحد   من   خير   االّ   بأن   يدخل   فی  

ً   من   لدن   ربّك   العليم   الخبير   و   اعطيناك    ظلّك   امرا

 عصا   األمر   و   فرقان   الحكم   لتفرق   بين   كلّ   امر  

 حكيم   و   اظهرنا   من   صدرك   ابحر   المعانی   و   البيان  

 فی   ذكر   ربّك   الرّحمن   لتشكر   و   تكون   من  

 الّشاكرين   و   اختصصناك   بين   خلقی   و   جعلناك  

  مظهر   نفسی   لمن   فی   الّسموات   و   األرضين   

 ٨٢  . 

 ابعث   باذن   من   لدنّا   مرايا   حاكيات   و   حروفات  

 عاليات   ليحكين   عن   سلطانك   و   قدرتك   و   يدللن  

 علی   اقتدارك   و   عظمتك   و   يكنّ   مظاهر   اسمائك  

 بين   العالمين   انّا   جعلناك   مبدء   المرايا   و   مبدعهنّ  

 كما   بدئناهنّ   منك   اّول   مرّة   و   نعيدك   الی   نفسی  

 كما   بدئناك   انّ   ربّك   هو   الغالب   المقتدر   القدير  

 نّبئ   المرايا   حين   ظهورهنّ   ان   ال   يستكبرن   علی  

 موجدهنّ   و   خالقهنّ   حين   ظهوره   و   ال   تغرّنّهنّ  



 الرّياسة   و   تمنعهنّ   عن   الخضوع   بين   يدی   هللاّ  

  العزيز   الجميل   

 ٨٣  . 

 قل   انتنّ   يا   ايتها   المرايا   قد   خلقتنّ   بأمری   و   بعثتنّ  

 بارادتی   اياكنّ   ان   تكفرن   بآيات   ربّی   و   تكنّ   من  

 الّذينهم   ظلموا   و   كانوا   من   الخاسرين   و   تتمّسكن  

 بما   عندكنّ   و   تفتخرن   بارتفاع   اسمائكنّ   ينبغی 

 لكنّ   ان   تنقطعن   عّمن   فی   الّسموات   و   األرض  

 كذلك   قّدر   من   لدن   مقتدر   قدير  

 ٨٤  . 

 يا   هيكل   امری   قل   انّی   لو   اريد   ان   اجعل   األشيآء  

 مرايا   اسمائی   فی   اقلّ   من   حين   ألقدر   فكيف   ربّی  

 الّذی   خلقنی   بأمره   المبرم   المتين   و   لو   اريد   ان  

 اقلّب   الممكنات   اقرب   من   لمح   البصر   ألقدر  

 فكيف   االرادة   الّتی   خزنت   فی   مشّية   هللاّ   ربّی   و  

  رّب   العالمين   

 ٨٥  . 

 قل   يا   مظاهر   اسمائی   انتم   لو   تجاهدون   فی   سبيل  

 هللاّ   بأموالكم   و   انفسكم   و   تعبدونه   بعدد   رمال  

 األرض   و   قطرات   األمطار   و   امواج   البحار   و  

 تعترضون   علی   مظهر   األمر   حين   الّظهور   ال   تذكر  

 اعمالكم   عند   هللاّ   و   ان   تركتم   األعمال   و   آمنتم   به  

 فی   هذه   األيام   عسی   هللاّ   ان   يكّفر   عنكم   سيئاتكم  

 انّه   هو   العزيز   الكريم   كذلك   يعلّمكم   هللاّ   ما   هو  

 المقصود   لعلّكم   ال   تستكبرون   علی   الّذی   به   ثبت  

 ما   نزّل   فی   ازل   اآلزال   طوبی   لمن   تقرّب   الی  

ً   للمعرضين      المنظر   األكبر   و   سحقا

 ٨٦  . 

 كم   من   عباد   ينفقون   اموالهم   فی   سبيل   هللاّ   ولكن  

 حين   الّظهور   نراهم   من   المعرضين   و   كم   من   عباد 

 يصومون   فی   األيام   و   يعترضون   علی   الّذی   بأمره  

 حّقق   حكم   الّصوم   اال   انّهم   من   الجاهلين   و   كم   من  

 عباد   يأكلون   خبز   الّشعير   و   يقعدون   علی   ما   ينبت  

ً   لرياساتهم    من   األرض   و   يحملون   الّشدائد   حفظا

 كذلك   فّصلنا   لك   اعمالهم   لتكون   ذكری   لآلخرين  

 اولئك   يحملون   الّشدائد   رئآء   الّناس   البقآء  

 اسمائهم   بعد   اذ   لن   تبقی   االّ   بما   يلعنهم   به   من  

  فی   الّسموات   و   األرضين   

 ٨٧  . 

 قل   لو   تبقی   اسمائكم   كما   زعمتم   هل   ينفعكم   من  

 شیء   ال   ورّب   العالمين   هل   عزّ   عزّی   بابقآء   اسمه  

 بين   الّذين   يعبدون   األسمآء   ال   ونفس   هللاّ   العزيز  

 القدير   و   ان   لم   يذكركم   احد   فی   األرض   و   كان   هللاّ  

ً   انتم   فی   كنائز   اسمه   الباطن   كذلك   ً   عنكم   اذا  راضيا

 نزّلنا   اآليات   لتجذبكم   الی   مطلع   األنوار   و   تعرفون  

 ما   اراد   ربّكم   العليم   الحكيم   امسكوا   انفسكم   عّما  

 نهيتم   عنه   فی   الكتاب   و   كلوا   مّما   رزقكم   هللاّ   حالالً  

 و   ال   تحرموا   انفسكم   من   نعمائه   انّه   هو   الكريم   ذو  

 الفضل   العظيم   ال   تحملوا   الّشدائد   علی   انفسكم  

 اعملوا   ما   بّيّناه   لكم   ببراهين   واضحات   و   آيات  

  الئحات   و   ال   تكوننّ   من   الغافلين   

 ٨٨  . 

 يا   معشر   العلمآء   انتم   لو   تجتنبون   الخمر   و   امثالها  

ً   لكم   ألنّ    عّما   نهيتم   عنه   فی   الكتاب   لم   يكن   فخرا

 بارتكابها   تضيع   مقاماتكم   عند   الّناس   و   تبّدل  

 اموركم   و   تهتك   استاركم   بل   الفخر   فی   اذعانكم  

 كلمة   الحّق   و   انقطاعكم   فی   الّسرّ   و   الجهر   عّما  

 سوی   هللاّ   العزيز   القدير   طوبی   لعالم   ما   جعل   العلم  

ً   بينه   و   بين   المعلوم   و   اذ   اتی   القيوم   اقبل    حجابا

 اليه   بوجه   منير   انّه   من   العلمآء   يستبرك   بأنفاسه  

 اهل   الفردوس   و   يستضیء   بنبراسه   من   فی  

 الّسموات   و   األرضين   انّه   من   ورثة   األنبيآء   من   رآه  

 قد   رأی   الحّق   و   من   اقبل   اليه   اقبل   الی   هللاّ   العزيز  

  الحكيم   

 

 



 ٨٩  . 

 يا   مطالع   العلم   اياكم   ان   تتغّيروا   فی   انفسكم   ألنّ  

 بتغييركم   يتغّير   اكثر   العباد   انّ   هذا   ظلم   منكم   علی  

 انفسكم   و   عليهم   يشهد   بذلك   كلّ   عارف   خبير  

 مثلكم   كمثل   عين   اذا   تغّيرت   تغّيرت   األنهار  

 المنشعبة   منها   اتّقوا   هللاّ   و   كونوا   من   المّتقين  

 كذلك   االنسان   اذا   فسد   قلبه   تفسد   اركانه   و   كذلك  

 الّشجرة   ان   فسد   اصلها   تفسد   اغصانها   و   افنانها  

 و   اوراقها   و   اثمارها   كذلك   ضربنا   لكم   األمثال  

 لعلّكم   ال   تحتجبون   بما   عندكم   عّما   قّدر   لكم   من  

  لدن   عزيز   كريم   

 ٩٠  . 

ً   من   الّتراب   و   نزيّنه   بطراز   األسمآء    انّا   لو   نأخذ   كّفا

 لنقدر   و   هذا   من   فضلی   عليه   من   دون   استحقاقه  

 كذلك   نزّل   بالحّق   من   لدن   منزل   عليم   انظروا   الی  

 الحجر   األسود   الّذی   جعله   هللاّ   مقبل   العالمين   هل  

 يكون   هذا   الفضل   من   نفسه   ال   ونفسی   و   هل  

 يكون   هذا   العزّ   من   ذاته   ال   وذاتی   الّتی   عجز   عن  

  عرفانها   كلّ   عالم   عليم   

 ٩١  . 

 كذلك   انظر   فی   المسجد   األقصی   و   األماكن   الّتی  

 جعلناها   مطاف   من   فی   األطراف   و   األقطار   لم  

 يكن   شرفها   منها   بل   بما   تنسب   الی   مظاهرنا  

 الّذين   جعلناهم   مطالع   وحينا   بين   العباد   ان   كنتم  

 من   العالمين   و   فی   كلّ   ذلك   لحكمة   ال   يعلمها   االّ  

 هللاّ   اسئلوا   ليبّين   لكم   ما   اراد   انّه   بكلّ   شیء   عليم  

 انقطعوا   يا  

 قوم   عن   الّدنيا   و   زخرفها   و   ال   تلتفتوا   الی   الّذينهم  

 كفروا   و   اشركوا   اطلعوا   من   افق   البيان   لذكر   ربّكم  

  الرّحمن   هذا   ما   اراده   هللاّ   لكم   طوبی   للعارفين   

 ٩٢  . 

 قل   يا   قوم   انّا   امرناكم   فی   األلواح   بأن   تقّدسوا  

 انفسكم   حين   الّظهور   عن   األسمآء   و   عن   كلّ   ما  

 خلق   فی   األرض   و   الّسمآء   لينطبع   فيها   تجلّی  

 شمس   الحّق   من   افق   مشّية   ربّكم   العزيز   العظيم  

 و   امرناكم   بأن   تطّهروا   نفوسكم   عن   حّب   من   علی  

 األرض   و   بغضهم   لئالّ   يمنعكم   شیء   عن   جهة   و  

 يضطرّكم   الی   جهة   اخری   و   هذا   من   اعظم   نصحی  

 لكم   فی   كتاب   مبين   من   تمّسك   بأحد   منهما   انّه   ال  

 يقدر   ان   يعرف   األمر   علی   ما   هو   عليه   يشهد   بذلك  

  كلّ   منصف   خبير   

 ٩٣  . 

 انتم   نسيتم   عهد   هللاّ   و   نقضتم   ميثاقه   الی   ان  

 اعرضتم   عن   الّذی   بظهوره   قرّت   عيون   الموحّدين  

 طّهروا   األنظار   عن   الحجب   و   األستار   ثمّ   انظروا  

 حجج   الّنبّيين   و   المرسلين   لتعرفوا   امر   هللاّ   فی  

 هذه   األيام   الّتی   فيها   اتی   الموعود   بسلطان   عظيم  

 اتّقوا   هللاّ   و   ال   تحرموا   انفسكم   عن   مطلع   اآليات  

 هذا   ما   تنتفع   به   ذواتكم   انّ   ربّكم   لغنیّ   عن  

 العالمين   انّه   لم   يزل   كان   و   لم   يكن   معه   من   شیء  

 قد   ارتفعت   باسمه   راية   الّتوحيد   علی   طور   الوجود  

 من   الغيب   و   الّشهود   علی   انّه   ال   اله   االّ   انا   الواحد  

  العزيز   الفريد   

 ٩٤  . 

 انّ   الّذينهم   خلقوا   بارادة   من   عنده   و   بعثوا   بأمره  

ً   من   دون   هللاّ    اعرضوا   عنه   و   اتّخذوا   ألنفسهم   ربّا

 اال   انّهم   من   المبعدين   كانوا   ان   يذكروا   الرّحمن   فی  

 كلّ   األحيان   و   لّما   ظهر   بالحّق   حاربوه   اّف   لهم   بما  

 نقضوا   الميثاق   اذ   اشرق   نّير   اآلفاق   من   افق  

 مشّية   هللاّ   المقّدس   العليم   الحكيم   سلّوا   سيوف  

 البغضآء   علی   وجه   هللاّ   و   ال   يشعرون   فی   انفسهم  

 كأنّهم   اموات   فی   قبور   اهوائهم   بعد   ما   فاحت  

 نسمة   هللاّ   فی   الّديار   اال   انّهم   فی   حجاب   عظيم   اذا  

 تتلی   عليهم   آيات   هللاّ   يصرّون   مستكبرين   كأنّهم  

ً   و   ما   سمعوا   ندآء   هللاّ   العلیّ   العليم      ما   عرفوا   شيئا

 



  

  

 ٩٥  . 

 قل   وا   حسرة   عليكم   أ   تّدعون   االيمان   فی   انفسكم  

 و   تكفرون   بآيات   هللاّ   العزيز   الحكيم   قل   يا   قوم   ولّوا  

 وجوهكم   شطر   ربّكم   الرّحمن   اياكم   ان   يحجبكم   ما  

 نزّل   فی   البيان   انّه   ما   نزّل   االّ   لذكری   العزيز   المنيع  

 و   ما   كان   مقصوده   االّ   جمالی   قد   ملئت   اآلفاق  

  من   برهانی   لو   كنتم   من   المنصفين   

 ٩٦  . 

 لو   كان   الّنقطة   األولی   علی   زعمكم   غيری   و   يدرك  

 لقائی   لن   يفارقنی   و   يستأنس   بنفسی   و  

 استأنست   بنفسه   فی   ايامی   انّه   ناح   لفراقی   قد  

 سبقنی   ليبّشر   الّناس   بملكوتی   كذلك   نزّل   فی  

 األلواح   ان   كنتم   من   الّناظرين   فيا   ليت   يكون   من  

 ذی   سمع   ليسمع   ضجيجه   فی   البيان   بما   ورد   علی  

 نفسی   من   هؤآلء   الغافلين   و   يعرف   حنينه   فی  

 فراقی   و   شغفه   الی   لقائی   العزيز   البديع   و   فی   هذا  

 الحين   يشاهد   محبوبه   بين   العباد   الّذينهم   خلقوا  

 أليّامه   و   الّسجود   بين   يديه   بالّذلّة   الّتی   اعترف  

 القلم   بالعجز   عن   ذكرها   بما   ورد   عليه   من   هؤآلء  

  الّظالمين   

 ٩٧  . 

 قل   يا   قوم   انّا   دعوناكم   فی   الّظهور   األّول   الی  

 المنظر   األكبر   هذا   المقام   األطهر   و   بّشرناكم   بأيام  

 هللاّ   فلّما   انشّق   الّستر   األعظم   و   اتی   جمال   القدم  

 علی   سحاب   القدر   كفرتم   بالّذی   آمنتم   فويل   لكم  

 يا   معشر   المشركين   خافوا   هللاّ   و   ال   تدحضوا   الحّق  

 بما   عندكم   اذا   اشرقت   عليكم   شمس   اآليات   من  

 افق   اصبع   مليك   األسمآء   و   الّصفات   خرّوا  

ً   للّه   رّب   العالمين   انّ   سجودكم    بوجوهكم   سجّدا

ً   من   عبادة   الّثقلين   و    فنآء   بابه   ليكون   خيرا

 خضوعكم   عند   ظهوره   خير   لكم   مّما   خلق   فی  

  الّسموات   و   األرضين   

 ٩٨  . 

 قل   يا   قوم   اذكركم   لوجه   هللاّ   و   ما   اريد   منكم   جزآء  

 ان   اجری   االّ   علی   الّذی   فطرنی   و   بعثنی   بالحّق   و  

ً   للخالئق   اجمعين   اسرعوا   الی   منظر    جعلنی   ذكرا

 هللاّ   و   مقرّه   و   ال   تّتبعوا   الّشيطان   فی   انفسكم   انّه  

 يأمركم   بالبغی   و   الفحشآء   و   يمنعكم   عن   الّصراط  

  الّذی   نصب   فی   العالم   بهذا   األمر   المبرم   الحكيم   

 ٩٩  . 

 قل   قد   ظهر   الّشيطان   بشأن   ما   ظهر   شبهه   فی  

 االمكان   و   كذلك   ظهر   جمال   الرّحمن   بالّطراز   الّذی  

 ما   ادركت   مثله   عيون   األّولين   قد   ارتفع   ندآء  

 الرّحمن   و   من   ورائه   ندآء   الّشيطان   طوبی   لمن  

 سمع   ندآء   هللاّ   و   توجّه   الی   جهة   العرش   منظر  

 قدس   كريم   من   كان   فی   قلبه   اقلّ   من   خردل   حّب  

 دونی   لن   يقدر   ان   يدخل   ملكوتی   و   برهانی   ما   طرّز  

 به   ديباج   كتاب   الوجود   ان   كنتم   من   العارفين   قل  

 اليوم   يوم   فيه   ظهر   الفضل   األعظم   و   لم   يكن   شیء  

 ال   فی   الّسموات   العلی   و   ال   فی   األراضی   الّسفلی  

 االّ   و   ينطقنّ   بذكری   و   يغرّدنّ   بثنآء   نفسی   ان   كنتم  

 من   الّسامعين  

 ١٠٠  . 

 يا   هيكل   الّظهور   انفخ   فی   الّصور   باسمی   ثمّ   يا  

 هيكل   األسرار   تنّفس   فی   المزمار   بذكر   ربّك  

 المختار   ثمّ   يا   حوريّة   الفردوس   اخرجی   من   غرف 

 الجنان   و   اخبری   اهل   األكوان   تاللّه   قد   ظهر  

 محبوب   العالمين   و   مقصود   العارفين   و   معبود  

 من   فی   الّسموات   و   األرضين   و   مسجود   األّولين   و  

  اآلخرين   

 ١٠١  . 



 اياكم   ان   تتوّقفوا   فی   هذا   الجمال   بعد   ما   ظهر  

 بسلطان   القدرة   و   القّوة   و   الجالل   انّه   هو   الحّق   و  

 ما   سواه   معدوم   عند   احد   من   عباده   و   مفقود   لدی  

 ظهور   انواره   اسرعوا   الی   كوثر   الفضل   و   ال   تكونوا  

 من   الّصابرين   و   من   توّقف   اقلّ   من   آن   ليحبط  

 هللاّ   عمله   و   يرجعه   الی   مقرّ   القهر   فبئس   مثوی  

 المتوّقفين  

١٠٢  . 

 يا   پاپا   اخرق   األحجاب   قد   اتی   رّب   األرباب   فی  

 ظلل   الّسحاب   و   قضی   األمر   من   لدی   هللاّ   المقتدر  

 المختار   اكشف   الّسبحات   بسلطان   ربّك   ثمّ   اصعد  

 الی   ملكوت   األسمآء   و   الّصفات   كذلك   يأمرك  

 القلم   األعلی   من   لدن   ربّك   العزيز   الجّبار   انّه   اتی  

 من   الّسمآء   مرّة   اخری   كما   اتی   منها   اّول   مرّة   اياك  

 ان   تعترض   عليه   كما   اعترض   الفريسيون   من  

 دون   بينة   و   برهان   قد   جری   عن   يمينه   كوثر   الفضل  

 و   عن   يساره   سلسبيل   العدل   و   يمشی   قّدامه  

 مالئكة   الفردوس   برايات   اآليات   اياك   ان   تمنعك  

 األسمآء   عن   هللاّ   فاطر   األرض   و   الّسمآء   دع   الوری  

 ورائك   ثمّ   اقبل   الی   موالك   الّذی   به   اضائت  

 اآلفاق   قد   زيّّنا   الملكوت   باسمنا   األبهی   كذلك  

 قضی   األمر   من   لدی   هللاّ   خالق   األشيآء   اياك   ان  

 تمنعك   الّظنون   بعد   اذ   اشرقت   شمس   اليقين  

 من   افق   بيان   ربّك   العزيز   المّنان   أ   سكنت   فی  

 القصور   و   سلطان   الّظهور   فی   اخرب   البيوت   دعها  

 ألهلها   ثمّ   اقبل   الی   الملكوت   بروح   و   ريحان   قل   يا  

 مأل   األرض   اخربوا   بيوت   الغفلة   بأيادی   القدرة   و  

 االطمينان   و   عّمروا   غرف   العرفان   فی   القلوب  

 ليتجلّی   عليها   الرّحمن   هذا   خير   لكم   مّما   تطلع  

 الّشمس   عليه   يشهد   بذلك   من   عنده   فصل  

 الخطاب   قد   فاحت   نسمة   هللاّ   فی   العالم   بما   اتی  

ً   كلّ   حجر   و   مدر    المقصود   بمجده   األعظم   اذا

 ينادی   قد   ظهر   الموعود   الملك   للّه   المقتدر   العزيز  

 الغّفار   اياك   ان   تمنعك   العلوم   عن   سلطان  

 المعلوم   او   الّدنيا   عّمن   خلقها   و   تركها   قم   باسم  

 ربّك   الرّحمن   بين   مأل   األكوان   و   خذ   كأس   الحيوان  

 بيد   االطمينان   اشرب   منها   اّوالً   ثمّ   اسق   المقبلين  

 من   اهل   األديان   كذلك   الح   قمر   البيان   من   افق  

 الحكمة   و   الّتبيان   اخرق   سبحات   العلوم   لئالّ  

 تمنعك   عن   شطر   اسمی   القيوم   اذكر   اذ   اتی   الرّوح  

 افتی   عليه   من   كان   اعلم   علمآء   عصره   فی   مصره   و  

 آمن   به   من   يصطاد   الحوت  

 فاعتبروا   يا   اولی   األلباب   انّك   من   شموس  

 سموات   األسمآء   احفظ   نفسك   لئالّ   تغشاها  

 الّظلمة   و   تحجبك   عن   الّنور   انظر   ما   نزّل   فی  

 الكتاب   من   لدن   ربّك   العزيز   الوّهاب  

 ص    ۱٥ 

 قل   يا   معشر   العلمآء   امسكوا   اقالمكم   قد   ارتفع  

 صرير   القلم   األعلی   بين   األرض   و   الّسمآء   ضعوا   ما  

 عندكم   و   خذوا   ما   ارسلناه   اليكم   بقدرة   و   سلطان 

 قد   اتت   الّساعة   الّتی   كانت   مكنونة   فی   علم   هللاّ   و  

 نادت   الّذّرات   قد   اتی   القديم   ذو   المجد   العظيم  

 اسرعوا   اليه   يا   مأل   األرض   بخضوع   و   اناب   قل   انّی  

 فديت   بنفسی   لحياتكم   و   لّما   جئتكم   مرّة   اخری  

 اراكم   تفرّون   مّنی   لذا   تبكی   عين   شفقتی   علی  

 شعبی   اتّقوا   هللاّ   يا   اولی   األنظار   انظر   فی   الّذين  

 اعترضوا   علی   االبن   اذ   اتاهم   بسلطنة   و   اقتدار   كم  

 من   الفريسيين   كانوا   ان   ينتظروا   لقائه   و   يتضرّعوا  

 فی   فراقه   فلّما   تضّوع   طيب   الوصال   و   كشف  

 الجمال   اعرضوا   عنه   و   اعترضوا   عليه   كذلك   القينا  

 اليك   ما   هو   المسطور   فی   الزّبر   و   األلواح   ما   اقبل  

 الی   الوجه   االّ   عّدة   معدودات   من   الّذين   لم   يكن  

 لهم   عزّ   بين   الّناس   و   اليوم   يفتخر   باسمه   كلّ   ذی  

 عزّ   و   سلطان   كذلك   انظر   فی   هذا   الزّمان   كم   من  

 الرّهبان   اعتكفوا   فی   الكنائس   باسمی   فلّما   تمّ  

 الميقات   و   كشفنا   لهم   الجمال   ما   عرفونی   بعد   اذ  

 يدعوننی   بالعشیّ   و   االشراق   نراهم   باسمی  

 احتجبوا   عن   نفسی   ان   هذا   االّ   شیء   عجاب   قل  

 اياكم   ان   يمنعكم   الّذكر   عن   المذكور   و   العبادة   عن  

 المعبود   اخرقوا   حجب   األوهام   هذا   ربّكم   العزيز  

 العالّم   قد   اتی   لحياة   العالم   و   اتّحاد   من   علی  

 األرض   كلّها   اقبلوا   يا   قوم   الی   مطلع   الوحی   و   ال  

 توّقفوا   اقلّ   من   آن   أ   تقرئون   االنجيل   و   ال   تقرّون  

 للرّّب   الجليل   هذا   ال   ينبغی   لكم   يا   مأل   األحبار   قل  

 ان   تنكروا   هذا   األمر   بأیّ   حجّة   آمنتم   باللّه   فأتوا   بها  

 كذلك   نزّل   األمر   من   القلم   األعلی   من   لدن   ربّكم  



 األبهی   فی   هذا   اللّوح   الّذی   من   افقه   اشرقت  

  ً  األنوار   كم   من   عباد   صارت   اعمالهم   حجبا

 ألنفسهم   و   بها   منعوا   عن   الّتقرّب   الی   هللاّ   مرسل  

 األرياح   يا   مأل   الرّهبان   قد   تضّوعت   نفحات  

 الرّحمن   فی   األكوان   طوبی   لمن   نبذ   الهوی   و   اخذ  

 الهدی   انّه   مّمن   فاز   بلقآء   هللاّ   فی   هذا   اليوم   الّذی  

 فيه   اخذت   الزّالزل   سكان   األرض   و   فزع   من   عليها  

 االّ   من   شآء   هللاّ   مالك   الرّقاب   أ   تزيّنون   اجسادكم  

ً   بدم   البغضآء   بما   ورد    و   كان   قميص   هللاّ   محمرّا

 عليه   من   اولی   االغضآء   اخرجوا   من   اماكنكم   ثمّ  

 ادخلوا   العباد   فی   ملكوت   هللاّ   مالك   يوم   الّتناد   قد  

 ظهرت   الكلمة   الّتی   سترها   االبن   انّها   قد   نزّلت  

 علی   هيكل   االنسان   فی   هذا   الزّمان   تبارك   الرّّب  

 الّذی   هو   األب   قد   اتی   بمجده   األعظم   بين   األمم  

 توجّهوا   اليه   يا   مأل   األخيار  

 قل   يا   مأل   األديان   نراكم   هائمين   فی   تيه   الخسران  

 و   كنتم   حيتان   هذا   البحر   لم   منعتم   عن   مبدئكم   انّه  

 يتمّوج   امام   وجوهكم   اسرعوا   اليه   من   كلّ   األقطار  

 هذا   يوم   فيه   تصيح   الّصخرة   بأعلی   الّصيحة   و  

 تسّبح   باسم   ربّها   الغنیّ   المتعال   قد   اتی   األب   و  

 كمل   ما   وعدتم   به   فی   الملكوت   هذه   كلمة   كانت  

 محفوظة   خلف   حجاب   العظمة   فلّما   اتی   الوعد  

 اشرقت   من   افق   المشّية   بآيات   بّينات   قد   حبس  

 جسدی   لعتق   انفسكم   و   قبلنا   الّذلّة   لعزّكم   اتّبعوا  

 الرّّب   ذا   المجد   و   الملكوت   و   ال   تّتبعوا   كلّ   مشرك  

 جّبار   جسدی   يشتاق   الّصليب   و   رأسی   ينتظر  

 الّسنان   فی   سبيل   الرّحمن   لتطهير   العالم   عن  

 العصيان   كذلك   اشرقت   شمس   الحكم   من   افق  

 امر   مالك   األسمآء   و   الّصفات   قد   قام   علينا   اهل  

 الفرقان   و   عّذبونا   بعذاب   ناح  

 ص    ۱٦ 

 به   روح   القدس   و   صاح   الرّعد   و   بكی   علينا  

 الّسحاب   من   المشركين   من   ظنّ   انّ   البآلء   يمنع  

 البهآء   عّما   اراد   هللاّ   موجد   األشيآء   قل   ال   ومنزل  

 األمطار   انّه   ال   يمنعه   شیء   عن   ذكر   ربّه   تاللّه   الحّق  

 لو   يحرقونه   فی   البرّ   انّه   من   قطب   البحر   يرفع   رأسه  

 و   ينادی   انّه   اله   من   فی   الّسموات   و   األرض   و   لو  

 يلقونه   فی   بئر   ظلمآء   يجدونه   فی   ُعلی   الجبال  

 ينادی   قد   اتی   المقصود   بسلطان   العظمة   و  

 االستقالل   و   لو   يدفنونه   فی   األرض   يطلع   من   افق  

 الّسمآء   و   ينطق   بأعلی   الّندآء   قد   اتی   البهآء  

 بملكوت   هللاّ   المقّدس   العزيز   المختار   و   لو  

 يسفكون   دمه   كلّ   قطرة   منه   تصيح   و   تدعو   هللاّ  

 بهذا   االسم   الّذی   به   فاحت   نفحات   القميص   فی  

 األشطار   انّا   تحت   سيوف   األعدآء   ندعو   العباد   الی  

 هللاّ   فاطر   األرض   و   الّسمآء   و   ننصره   بقّوة   ال  

 تمنعنا   جنود   الّذين   ظلموا   و   ال   سطوة   الفجّار   قل  

 يا   اهل   األرض   كّسروا   اصنام   األوهام   باسم   ربّكم  

 العزيز   المّنان   ثمّ   اقبلوا   اليه   فی   هذا   اليوم   الّذی  

 جعله   هللاّ   سلطان   األيام  

 يا   رئيس   القوم   استمع   لما   ينصحك   به   مصّور  

 الرّمم   من   شطر   اسمه   األعظم   بع   ما   عندك   من  

 الزّينة   المزخرفة   ثمّ   انفقها   فی   سبيل   هللاّ   مكّور  

 اللّيل   و   الّنهار   دع   الملك   للملوك   و   اطلع   من   افق  

ً   عن   الّدنيا    البيت   مقبالً   الی   الملكوت   و   منقطعا

 ثمّ   انطق   بذكر   ربّك   بين   األرض   و   الّسمآء   كذلك  

 امرك   مالك   األسمآء   من   لدن   ربّك   العزيز   العالّم  

 انصح   الملوك   قل   ان   اعدلوا   بين   الّناس   اياكم   ان  

 تجاوزوا   ما   حّدد   فی   الكتاب   هذا   ينبغی   لك   اياك  

 ان   تتصرّف   فی   الّدنيا   و   زخرفها   دعها   لمن   ارادها   و  

 خذ   ما   امرت   به   من   لدن   مالك   االختراع   ان   يأتك  

 احد   بخزائن   األرض   كلّها   ال   تردّ   البصر   اليها   كن   كما  

 كان   موالك   كذلك   نطق   لسان   الوحی   بما   جعله  

 هللاّ   طراز   كتاب   االبداع   انظر   فی   اللّؤلؤ   انّ   صفائه  

 بنفسه   لو   تغّطيه   بالحرير   انّه   يحجب   حسنه   و  

 صفائه   كذلك   االنسان   شرفه   بآدابه   و   ما   ينبغی   له  

 ال   بما   تلعب   به   الّصبيان   اعلم   انّ   زينتك   حّب   هللاّ  

 و   انقطاعك   عّما   سواه   ال   ما   عندك   من   الزّخارف  

 دعها   ألهلها   و   اقبل   الی   هللاّ   مجری   األنهار   كلّما  

 نزّل   من   األمثال   قد   نزّل   بلسان   االبن   و   الّذی  

 ينطق   اليوم   ال   يتكلّم   بها   ايّاك   ان   تتمّسك   بحبال  

 األوهام   و   تمنع   نفسك   عّما   قّدر   فی   ملكوت   هللاّ  

 العزيز   الوّهاب   اذا   اخذك   سكر   خمر   اآليات   و  

 اردت   الحضور   تلقآء   عرش   ربّك   فاطر   األرضين   و  

 الّسموات   اجعل   قميصك   حّبی   و   درعك   ذكری   و  

 زادك   الّتوكل   علی   هللاّ   مظهر   القوات  

 يا   مأل   االبن   قد   ارسلنا   اليكم   يوحّنا   مرّة   اخری   انّه  

 نادی   فی   برّيّة   البيان   يا   خلق   األكوان   طّهروا  



 عيونكم   قد   اقترب   يوم   المشاهدة   و   اللّقآء   و   يا   مأل  

 االنجيل   اعمروا   الّسبيل   قد   اقترب   اليوم   الّذی   فيه  

 يأتی   الرّّب   الجليل   استعّدوا   للّدخول   فی   الملكوت  

 كذلك   قضی   األمر   من   لدی   هللاّ   فالق   األصباح  

 اسمعوا   ما   تغرّدت   الحمامة   البقائّية   علی   افنان  

 الّسدرة   االلهّية   يا   مأل   األرض   قد   ارسلنا   اليكم   من  

 سّمی   بيوحّنا   ليعّمدكم   بالمآء   لكی   تطّهر   اجسادكم  

 لظهور   المسيح   و   انّه   طّهركم   بنار   الحّب   و   مآء  

 الرّوح   لالستعداد   لهذه   األيّام   الّتی   فيها   اراد  

 الرّحمن   ان   يغّسلكم   بمآء   الحيوان   من   ايادی  

 الفضل   و   االحسان   هذا   لهو   الوالد   الّذی   اخبركم   به  

 اشعيا   و   المعزّی   الّذی   اخذ   عهده   الرّوح   افتحوا  

ً   علی   عرش    األبصار   يا   مأل   األحبار   لتروا   ربّكم   جالسا

 العزّة   و   االجالل   قل   يا   مأل   األديان   ال   تكونوا   كالّذين  

 اتّبعوا   الفريسيين   و   بذلك  

 ص    ۱۷ 

 احتجبوا   عن   الرّوح   ان   هم   االّ   فی   غفلة   و   ضالل   قد  

 اتی   جمال   القدم   باسمه   األعظم   و   اراد   ان   يدخل  

 العالم   فی   ملكوته   األقدس   و   يری   المخلصون  

 ملكوت   هللاّ   امام   وجهه   اهرعوا   اليه   و   ال   تّتبعوا   كلّ  

 مشرك   كّفار   لو   يخالف   فی   ذلك   عين   احد   ينبغی  

 له   ان   يقلعها   كذلك   رقم   من   قلم   القدم   من   لدن  

 مالك   االمكان   انّه   قد   اتی   مرّة   اخری   لخالصكم   يا  

 اهل   االنشآء   أ   تقتلونه   بعد   اذ   اراد   لكم   الحياة  

 الباقية   اتّقوا   هللاّ   يا   اولی   األبصار   يا   قوم   اسمعوا  

 ما   يوحی   اليكم   من   شطر   ربّكم   األبهی   و   توجّهوا  

 الی   هللاّ   رّب   اآلخرة   و   األولی   كذلك   يأمركم   مطلع  

 شمس   االلهام   من   لدن   خالق   األنام   قد   خلقناكم  

 للّنور   ما   نحّب   ان   نترككم   للّنار   اخرجوا   يا   قوم   من  

 الّظلمات   بهذه   الّشمس   الّتی   اشرقت   من   افق  

 عناية   هللاّ   ثمّ   اقبلوا   اليها   بقلوب   مطّهرة   و   انفس  

 مطمئّنة   و   عيون   ناظرة   و   وجوه   ناضرة   هذا   ما  

 يعظكم   به   مالك   القدر   من   شطر   المنظر   األكبر  

 ليجذبكم   الّندآء   الی   ملكوت   األسمآء   طوبی   لمن  

 وفی   بالميثاق   و   ويل   لمن   نقض   العهد   و   كفر   باللّه  

 عالم   األسرار   قل   هذا   يوم   الفضل   تعالوا   ألجعلكم  

 ملوك   ممالك   ملكوتی   ان   اطعتمونی   تروا   ما  

 وعدناكم   به   و   اجعلكم   مؤانسی   نفسی   فی   جبروت  

 عظمتی   و   معاشری   جمالی   فی   سمآء   اقتداری  

 الی   األبد   و   ان   عصيتمونی   اصبر   بحلمی   لعلّكم  

 تنتبهنّ   و   تقومنّ   من   فراش   الغفلة   كذلك  

 سبقتكم   رحمتی   اتّقوا   هللاّ   و   ال   تّتبعوا   الّذين  

 اعرضوا   عن   الوجه   بعد   ما   يدعونه   فی   الغدوّ   و  

 اآلصال   انّه   قد   اتی   يوم   الحصاد   و   فّصل   بين  

 األشيآء   خزن   ما   اختار   فی   اواعی   العدل   و   القی   فی  

 الّنار   ما   ينبغی   لها   كذلك   حكم   ربّكم   العزيز   الودود  

 فی   هذا   اليوم   الموعود   انّه   هو   الحاكم   علی   ما   يشآء  

 ال   اله   االّ   هو   المقتدر   القّهار   و   المنّقی   ما   اراد   االّ   ان  

 يخزن   كلّ   جّيد   لنفسی   و   ما   تكلّم   االّ   بما   يعرّفكم  

 امری   و   يهديكم   سبيل   الّذی   بذكره   زيّنت   األلواح  

 قل   يا   مأل   الّنصاری   قد   تجلّينا   عليكم   من   قبل   و   ما  

 عرفتمونی   هذه   مرّة   اخری   هذا   يوم   هللاّ   اقبلوا   اليه  

 انّه   قد   اتی   من   الّسمآء   كما   اتی   اّول   مرّة   و   اراد   ان 

 يأويكم   الی   ظالل   رحمته   انّه   هو   المتعالی   العزيز 

 الّنّصار   انّ   المحبوب   ال   يحّب   ان   تحترقوا   بنار  

 الهوی   انتم   و   لو   احتجبتم   هذا   لم   يكن   االّ   من  

 غفلتكم   و   عدم   عرفانكم   تذكروننی   و   ال   تعرفوننی  

 تدعوننی   و   غفلتم   عن   ظهوری   بعد   اذ   جئتكم   من  

 سمآء   القدم   بمجدی   األعظم   احرقوا   األحجاب  

 باسمی   و   سلطانی   لكی   تجدوا   الی   الرّّب   سبيالً  

 الرّّب   الجليل   من   افق   سرادق   العظمة   و   الكبريآء  

 ينادی   و   يقول   يا   مأل   االنجيل   قد   دخل   الملكوت  

ً   منه   و   اليوم   نراكم   متوّقفين   لدی    من   كان   خارجا

 الباب   اخرقوا   األحجاب   بقّوة   ربّكم   العزيز   الوّهاب  

 ثمّ   ادخلوا   باسمی   فی   ملكوتی   كذلك   يأمركم   من 

 اراد   لكم   الحياة   الباقية   انّه   كان   علی   كلّ   شیء  

ً   طوبی   للّذين   عرفوا   الّنور   و   سرعوا   اليه   اذا    قديرا

 هم   فی   الملكوت   يأكلون   و   يشربون   مع   األصفيآء  

 و   نراكم   يا   ابنآء   الملكوت   فی   الّظلمة   هذا   ال   ينبغی  

 لكم   أ   تخافون   من   اعمالكم   تلقآء   الّنور   اقبلوا   اليه 

 انّ   ربّكم   الجليل   قد   شرّف   بقدومه   دياره   كذلك  

 نعلّمكم   سبيل   من   اخبر   به   الرّوح   انّی   اشهد   له   كما  

ً   انّه   قال   تعاليا   ألجعلكما    انّه   كان   لی   شهيدا

 صّيادی   االنسان   و   اليوم   نقول   تعالوا   لنجعلكم   علّة  

 حياة   العالم   كذلك   قضی   الحكم   فی   لوح   كان   من  

  ً  قلم   األمر   مسطورا



 ١٣٠  . 

 يا   قلم   األعلی   تحرّك   علی   ذكر   ملوك   اخری   فی  

 هذه   الورقة   المباركة   الّنورآء   ليقومنّ   عن   رقد  

 الهوی   و   يسمعنّ   ما   تغرّد   به   الورقآء   علی   افنان  

 سدرة   المنتهی   و   يسرعنّ   الی   هللاّ   فی   هذا   الّظهور  

 األبدع   المنيع  

 ١٣١  . 

 قل   يا   ملك   باريس   نّبئ   القّسيس   ان   ال   يدّق  

 الّنواقيس   تاللّه   الحّق   قد   ظهر   الّناقوس   األفخم  

 علی   هيكل   االسم   األعظم   و   تدّقه   اصابع   مشّية  

 ربّك   العلیّ   األعلی   فی   جبروت   البقآء   باسمه  

 األبهی   كذلك   نزّلت   آيات   ربّك   الكبری   تارةً   اخری  

 لتقوم   علی   ذكر   هللاّ   فاطر   األرض   و   الّسمآء   فی  

 هذه   األيام   الّتی   فيها   ناحت   قبائل   األرض   كلّها   و  

 تزلزلت   اركان   البالد   و   غّشت   العباد   غبرة   االلحاد  

 االّ   من   شآء   ربّك   العزيز   الحكيم   قل   قد   اتی   المختار  

 فی   ظلل   األنوار   ليحيی   األكوان   من   نفحات   اسمه  

 الرّحمن   و   يّتحد   العالم   و   يجتمعوا   علی   هذه  

 المائدة   الّتی   نزّلت   من   الّسمآء   اياكم   ان   تكفروا  

 بنعمة   هللاّ   بعد   انزالها   هذا   خير   لكم   عّما   عندكم  

 ألنّه   سيفنی   و   ما   عند   هللاّ   يبقی   انّه   هو   الحاكم  

 علی   ما   يريد   قد   هّبت   نسمات   الغفران   من   شطر 

 ربّكم   الرّحمن   من   اقبل   اليها   طّهرته   عن   العصيان  

 و   عن   كلّ   دآء   و   سقم   طوبی   لمن   اقبل   اليها   و   ويل  

 للمعرضين   لو   تتوجّه   بسمع   الفطرة   الی   األشيآء  

 لتسمع   منها   قد   اتی   القديم   ذو   المجد   العظيم  

 يسّبح   كلّ   شیء   بحمد   ربّه   منهم   من   عرف   هللاّ   و  

 يذكر   و   منهم   من   يذكر   و   ال   يعرف   كذلك   احصينا  

 األمر   فی   لوح   مبين   يا   ملك   اسمع   الّندآء   من   هذه  

 الّنار   المشتعلة   من   هذه   الّشجرة   الخضرآء   فی   هذا  

 الّطور   المرتفع   علی   البقعة   المقّدسة   البيضآء  

 خلف   قلزم   البقآء   انّه   ال   اله   االّ   انا   الغفور   الرّحيم   قد  

 ارسلنا   من   ايّدناه   بروح   القدس   ليخبركم   بهذا   الّنور  

 الّذی   اشرق   من   افق   مشّية   ربّكم   العلیّ   األبهی   و  

 ظهرت   فی   الغرب   آثاره   توجّهوا   اليه   فی   هذا   اليوم  

 الّذی   جعله   هللاّ   غرّة   األيام   و   فيه   تجلّی   الرّحمن  

 علی   من   فی   الّسموات   و   األرضين   قم   علی   خدمة  

 هللاّ   و   نصرة   امره   انّه   يؤيّدك   بجنود   الغيب   و  

ً   علی   ما   تطلع   الّشمس    الّشهادة   و   يجعلك   سلطانا

 عليه   انّ   ربّك   هو   المقتدر   القدير   قد   فاحت  

 نفحات   الرّحمن   فی   األكوان   طوبی   لمن   وجد  

 عرفها   و   اقبل   اليها   بقلب   سليم   زيّن   هيكلك   بطراز  

 اسمی   و   لسانك   بذكری   و   قلبك   بحّبی   العزيز  

 المنيع   ما   اردنا   لك   االّ   ما   هو   خير   لك   مّما   عندك   و  

 من   خزائن   األرض   كلّها   انّ   ربّك   هو   العليم   الخبير  

 قم   بين   العباد   باسمی   و   قل   يا   مأل   األرض   اقبلوا  

 الی   من   اقبل   اليكم   انّه   لوجه   هللاّ   بينكم   و   حجّته  

 فيكم   و   دليله   لكم   قد   جائكم   بآيات   عجز   عنها  

 العالمون   انّ   شجرة   الّطور   تنطق   فی   صدر   العالم   و  

 روح   القدس   ينادی   بين   األمم   قد   اتی   المقصود  

 بسلطان   مبين   يا   ملك   قد   سقطت   انجم   سمآء  

 العلم   الّذين   يستدلّون   بما   عندهم   الثبات   امری   و  

 يذكرون   هللاّ   باسمی   فلّما   جئتهم   بمجدی   اعرضوا  

 عّنی   اال   انّهم   من   الّساقطين   هذا   ما   اخبركم   به  

 الرّوح   اذ   اتی   بالحّق   و   اعترض   عليه   علمآء   اليهود  

 الی   ان   ارتكبوا   ما   ناح   به   روح   القدس   و   ذرفت  

 عيون   المقرّبين   انظر   فی   الفريسيين   منهم   من  

 عبد   هللاّ   سبعين   سنة   فلّما   اتی   االبن   كفر   به   و  

 دخل   الملكوت   من   ارتكب   الفحشآء   كذلك   يذكرك  

 القلم   من   لدن   مالك   القدم   لتّطلع   علی   ما   قضی  

 من   قبل   و   تكون   اليوم   من   المقبلين  

 ص    ۱۹ 

 قل   يا   مأل   الرّهبان   ال   تعتكفوا   فی   الكنائس   و  

 المعابد   اخرجوا   باذنی   ثمّ   اشتغلوا   بما   تنتفع   به  

 انفسكم   و   انفس   العباد   كذلك   يأمركم   مالك   يوم  

 الّدين   اعتكفوا   فی   حصن   حّبی   هذا   حّق   االعتكاف  

 لو   كنتم   من   العارفين   من   جاور   البيت   انّه   كالمّيت  

 ينبغی   لالنسان   ان   يظهر   منه   ما   ينتفع   به   العباد   و  

 الّذی   ليس   له   ثمر   ينبغی   للّنار   كذلك   يعظكم   ربّكم  

 انّه   هو   العزيز   الكريم   تزّوجوا   ليقوم   بعدكم   احد  

 مقامكم   انّا   منعناكم   عن   الخيانة   ال   عّما   تظهر   به  

 األمانة   أ   اخذتم   اصول   انفسكم   و   نبذتم   اصول   هللاّ  

 ورائكم   اتّقوا   هللاّ   و   ال   تكونوا   من   الجاهلين   لو   ال  

 االنسان   من   يذكرنی   فی   ارضی   و   كيف   تظهر  



 صفاتی   و   اسمائی   تفكروا   و   ال   تكونوا   من   الّذين  

 احتجبوا   و   كانوا   من   الرّاقدين   انّ   الّذی   ما   تزّوج   انّه  

 ما   وجد   مقرّا   ليسكن   فيه   او   يضع   رأسه   عليه   بما  

 اكتسبت   ايدی   الخائنين   ليس   تقديس   نفسه   بما  

 عرفتم   و   عندكم   من   األوهام   بل   بما   عندنا   اسئلوا  

ً   عن   ظنون   من    لتعرفوا   مقامه   الّذی   كان   مقّدسا

 علی   األرض   كلّها   طوبی   للعارفين  

 يا   ملك   انّا   سمعنا   منك   كلمة   تكلّمت   بها   اذ  

 سئلك   ملك   الرّوس   عّما   قضی   من   حكم   الغزاء   انّ  

ً   فی   المهاد    ربّك   هو   العليم   الخبير   قلَت   كنُت   راقدا

 ايقظنی   ندآء   العباد   الّذين   ُظلموا   الی   ان   ُغرقوا   فی  

 البحر   األسود   كذلك   سمعنا   و   ربّك   علی   ما   اقول  

 شهيد   نشهد   بأنّك   ما   ايقظك   الّندآء   بل   الهوی   النّا  

 بلوناك   وجدناك   فی   معزل   اعرف   لحن   القول   و  

 كن   من   المتفرّسين   انّا   ما   نحّب   ان   نرجع   اليك  

ً   للمقام   الّذی   اعطيناك   فی   الحياة    كلمة   سوء   حفظا

 الّظاهرة   انّا   اخترنا   األدب   و   جعلناه   سجّية  

 المقرّبين   انّه   ثوب   يوافق   الّنفوس   من   كلّ   صغير  

 و   كبير   طوبی   لمن   جعله   طراز   هيكله   ويل   لمن  

ً   من   هذا   الفضل   العظيم   لو   كنت    جُعل   محروما

 صاحب   الكلمة   ما   نبذت   كتاب   هللاّ   ورآء   ظهرك   اذ  

 اُرسل   اليك   من   لدن   عزيز   حكيم   انّا   بلوناك   به   ما  

 وجدناك   علی   ما   اّدعيت   قم   و   تدارك   ما   فات  

 عنك   سوف   تفنی   الّدنيا   و   ما   عندك   و   يبقی   الملك  

 للّه   ربّك   و   رّب   آبائك   األّولين   ال   ينبغی   لك   ان  

 تقتصر   األمور   علی   ما   يهوی   هواك   اتّق   زفرات  

 المظلوم   احفظه   من   سهام   الّظالمين   بما   فعلت  

 تختلف   األمور   فی   مملكتك   و   يخرج   الملك   من  

ً   تجد   نفسك   فی   خسران    كّفك   جزآء   عملك   اذا

 مبين   و   تأخذ   الزّالزل   كلّ   القبائل   هناك   االّ   بأن  

 تقوم   علی   نصرة   هذا   األمر   و   تّتبع   الرّوح   فی   هذا  

 الّسبيل   المستقيم   أ   عزّك   غرّك   لعمری   انّه   ال   يدوم  

 و   سوف   يزول   االّ   بأن   تتمّسك   بهذا   الحبل   المتين  

 قد   نری   الّذلّة   تسعی   ورائك   و   انت   من   الغافلين  

 ينبغی   لك   اذا   سمعت   الّندآء   من   شطر   الكبريآء  

 تدع   ما   عندك   و   تقول   لّبيك   يا   اله   من   فی  

 الّسموات   و   األرضين   يا   ملك   قد   كّنا   بأمّ   العراق  

 الی   ان   حُمّ   الفراق   توجّهنا   الی   ملك   االسالم   بأمره  

 فلّما   اتيناه   ورد   علينا   من   اولی   الّنفاق   ما   ال   يتمّ  

 باألوراق   بذلك   ناح   سكان   الفردوس   و   اهل   حظائر  

 القدس   ولكنّ   القوم   فی   حجاب   غليظ   قل   أ  

 تعترضون   علی   الّذی   جائكم   ببّينات   هللاّ   و   برهانه   و  

 حجّته   و   آياته   ان   هی   من   تلقآء   نفسه   بل   من   لدن  

ً   للعالمين    من   بعثه   و   ارسله   بالحّق   و   جعله   سراجا

 قد   اشتدّ   علينا   األمر   فی   كلّ   يوم   بل   فی   كلّ   ساعة  

 الی   ان   اخرجونا   من   الّسجن   و   ادخلونا   فی   الّسجن  

 األعظم   بظلم   مبين   اذا   قيل   بأیّ   جرم   حُبسوا   قالوا  

 انّهم   ارادوا   ان   يجّددوا   الّدين   لو   كان   القديم   هو  

 المختار   عندكم   لمَ   تركتم   ما   شرع   فی   الّتوراة   و  

 االنجيل   بّينوا   يا   قوم   لعمری   ليس   لكم   اليوم   من  

 محيص   ان   كان   هذا   جرمی   قد   سبقنی   فی   ذلك  

 محّمد   رسول   هللاّ   و   من   قبله   الرّوح   و   من   قبله  

 الكليم   و  

 ص    ۲۰ 

 ان   كان   ذنبی   اعآلء   كلمة   هللاّ   و   اظهار   امره   فأنا   اّول  

 المذنبين   ال   ابّدل   هذا   الّذنب   بملكوت   ملك  

 الّسموات   و   األرضين   انّا   لّما   وردنا   الّسجن   اردنا  

 ان   نبلّغ   الی   الملوك   رساالت   ربّهم   العزيز   الحميد  

 ولو   انّا   بلّغنا   اليهم   ما   اُمرنا   به   فی   الواح   شّتی   هذه  

 مرّة   اخری   فضالً   من   هللاّ   لعلّهم   يعرفون   الرّّب   اذ  

 اتی   علی   الّسحاب   بسلطان   مبين   كلّما   ازداد   البآلء  

 زاد   البهآء   فی   حّب   هللاّ   و   امره   بحيث   ما   منعنی   ما  

 ورد   علیّ   من   جنود   الغافلين   لو   يستروننی   فی  

ً   علی   الّسحاب   و    اطباق   الّتراب   يجدوننی   راكبا

ً   الی   هللاّ   المقتدر   القدير   انّی   فديت   بنفسی    داعيا

 فی   سبيل   هللاّ   و   اشتاق   الباليا   فی   حّبه   و   رضائه  

 يشهد   بذلك   ما   انا   فيه   من   الباليا   الّتی   ما   حملها  

 احد   من   العالمين   و   ينطق   كلّ   شعر   من   شعراتی  

 بما   نطق   شجر   الّطور   و   كلّ   عرق   من   عروقی   يدعو  

 هللاّ   و   يقول   يا   ليت   قطعت   فی   سبيلك   لحياة  

 العالم   و   اتّحاد   من   فيه   كذلك   قضی   األمر   من   لدن  

 عليم   خبير   و   اعلم   انّ   الرّعّية   امانات   هللاّ   بينكم  

 احفظوهم   كما   تحفظون   انفسكم   ايّاكم   ان   تجعلوا  

 الّذئاب   رعاة   األغنام   و   ان   يمنعكم   الغرور   و  

 االستكبار   عن   الّتوجّه   الی   الفقرآء   و   المساكين   لو  

 تشرب   رحيق   الحيوان   من   كؤوس   كلمات   ربّك  

 الرّحمن   لتصل   الی   مقام   تنقطع   عّما   عندك   و  

 تصيح   باسمی   بين   العالمين   اغسل   نفسك   بمآء  



 االنقطاع   لهذا   الّذكر   الّذی   اشرق   من   افق   االبداع  

 انّه   يطّهرك   عن   غبار   الّدنيا   دع   القصور   ألهل  

 القبور   و   الملك   لمن   اراد   ثمّ   اقبل   الی   الملكوت  

 هذا   ما   اختاره   هللاّ   لك   لو   كنت   من   المقبلين   انّ  

 الّذين   ما   اقبلوا   الی   الوجه   فی   هذا   الّظهور   انّهم  

 غير   احيآء   يحرّكهم   الهوی   كيف   يشآء   اال   انّهم   من  

 المّيتين   لو   تحّب   ان   تحمل   ثقل   الملك   احمله  

 لنصرة   امر   ربّك   تعالی   هذا   المقام   الّذی   من   فاز   به  

 فاز   بكلّ   الخير   من   لدن   عليم   حكيم   اطلع   من   افق  

 االنقطاع   باسمی   ثمّ   اقبل   الی   الملكوت   بأمر   ربّك  

 المقتدر   القدير   قم   بين   العباد   بسلطانی   قل   يا   قوم  

 قد   اتی   اليوم   و   فاحت   نفحات   هللاّ   بين   العالمين  

 انّ   الّذين   اعرضوا   عن   الوجه   اولئك   غلبت   عليهم  

 اهوآء   انفسهم   اال   انّهم   من   الهائمين   زيّن   جسد  

 الملك   بطراز   اسمی   و   قم   علی   تبليغ   امری   هذا  

 خير   لك   مّما   عندك   و   يرفع   هللاّ   به   اسمك   بين  

 الملوك   انّه   علی   كلّ   شیء   قدير   امش   بين   الّناس  

 باسم   هللاّ   و   سلطانه   لتظهر   منك   آثاره   بين  

 العالمين   اشتعل   بهذه   الّنار   الّتی   اوقدها   الرّحمن  

 فی   قطب   األكوان   لتحدث   منك   حرارة   حّبه   فی  

 افئدة   المقبلين   اسلك   سبيلی   ثمّ   اجذب   القلوب  

 بذكری   العزيز   المنيع   قل   انّ   الّذی   لم   تنتشر   منه  

 نفحات   قميص   ذكر   ربّه   الرّحمن   فی   هذا   الزّمان  

 لن   يصدق   عليه   اسم   االنسان   انّه   مّمن   اتّبع   الهوی 

 سوف   يجد   نفسه   فی   خسران   عظيم 

 قل   يا   قوم   هل   ينبغی   لكم   ان   تنسبوا   انفسكم   الی  

 الرّحمن   و   ترتكبوا   ما   ارتكبه   الّشيطان   ال   وجمال  

 الّسبحان   لو   كنتم   من   العارفين   قّدسوا   قلوبكم   عن  

 حّب   الّدنيا   و   السنكم   عن   االفترآء   و   اركانكم   عّما  

 يمنعكم   عن   الّتقرّب   الی   هللاّ   العزيز   الحميد   قل  

 الّدنيا   هی   اعراضكم   عن   مطلع   الوحی   و   اقبالكم  

 الی   ما   ال   ينفعكم   و   ما   منعكم   اليوم   عن   شطر   هللاّ  

 انّه   اصل   الّدنيا   اجتنبوها   و   تقرّبوا   الی   المنظر  

 األكبر   هذا   المقرّ   المشرق   المنير   طوبی   لمن   لم  

 يمنعه   شیء   عن   ربّه   انّه   ال   بأس   عليه   لو   يتصرّف  

 فی   الّدنيا   بالعدل   انّا   خلقنا   كلّ   شیء   لعبادنا  

 الموحّدين   يا   قوم   ان   تقولوا   ما   ال   تفعلون   فما  

 الفرق   بينكم   و   بين   الّذين   قالوا   هللاّ   ربّنا   و   لّما   اتی  

 فی   ظلل   الغمام   اعرضوا   و   استكبروا   علی   هللاّ  

 العزيز   العليم   يا   قوم   ال   تسفكوا  

 ص    ۲۱ 

 الّدمآء   و   ال   تحكموا   علی   نفس   االّ   بالحّق   كذلك  

 امرتم   من   لدن   عليم   خبير   انّ   الّذين   يفسدون   فی  

 األرض   بعد   اصالحها   اولئك   جاوزوا   ما   حّدد   فی  

 الكتاب   فبئس   مثوی   المعتدين   قد   كتب   هللاّ   لكلّ  

 نفس   تبليغ   امره   و   الّذی   اراد   ما   امر   به   ينبغی   له   ان  

 يّتصف   بالّصفات   الحسنة   اّوالً   ثمّ   يبلّغ   الّناس  

 لتنجذب   بقوله   قلوب   المقبلين   و   من   دون   ذلك   ال  

 يؤثّر   ذكره   فی   افئدة   العباد   كذلك   يعلّمكم   هللاّ   انّه  

 هو   الغفور   الرّحيم   انّ   الّذين   يظلمون   و   يأمرون  

 الّناس   بالعدل   يكّذبهم   بما   يخرج   من   افواههم  

 اهل   الملكوت   و   الّذين   يطوفون   حول   عرش   ربّكم  

 العزيز   الجميل   يا   قوم   ال   ترتكبوا   ما   تضيع   به  

 حرمتكم   و   حرمة   األمر   بين   العباد   اياكم   ان   تقربوا  

 ما   تنكره   عقولكم   اتّقوا   هللاّ   و   ال   تّتبعوا   الغافلين   ال  

 تخونوا   فی   اموال   الّناس   كونوا   امنآء   فی   األرض   و  

 ال   تحرموا   الفقرآء   عّما   آتاكم   هللاّ   من   فضله   انّه  

 يعطيكم   ضعف   ما   عندكم   انّه   هو   المعطی   الكريم  

  ً  قل   انّا   قّدرنا   الّتبليغ   بالبيان   ايّاكم   ان   تجادلوا   احدا

ً   لوجه   ربّه   يؤيّده   روح    و   الّذی   اراد   الّتبليغ   خالصا

 القدس   و   يلهمه   ما   يستنير   به   صدر   العالم   و   كيف  

 صدور   المريدين   يا   اهل   البهآء   سخّروا   مدائن  

 القلوب   بسيوف   الحكمة   و   البيان   انّ   الّذين  

 يجادلون   بأهوآء   انفسهم   اولئك   فی   حجاب   مبين  

 قل   سيف   الحكمة   احرّ   من   الّصيف   و   احدّ   من  

 سيف   الحديد   لو   كنتم   من   العارفين   اخرجوه  

 باسمی   و   سلطانی   ثمّ   افتحوا   به   مدائن   افئدة  

 الّذين   تحّصنوا   فی   حصن   الهوی   كذلك   يأمركم  

ً   تحت   سيوف    ربّكم   األبهی   اذ   كان   جالسا

 المشركين   ان   اّطلعتم   علی   خطيئة   استروها  

 ليستر   هللاّ   عنكم   انّه   هو   الّسّتار   ذو   الفضل   العظيم  

ً   ال   تستكبروا   عليه    يا   مأل   األغنيآء   ان   رأيتم   فقيرا

 تفكروا   فيما   خلقتم   منه   قد   خلق   كلّ   من   مآء  

 مهين   عليكم   بالّصدق   به   تزيّن   هياكلكم   و   ترتفع  

 اسمائكم   و   تعلو   مراتبكم   بين   الخلق   و   لدی   الحّق  

 لكم   اجر   عظيم   يا   مأل   األرض   استمعوا   لما   يأمركم  

 به   القلم   من   لدن   مالك   األمم   و   اعلموا   انّ   الّشرائع  



 قد   انتهت   الی   الّشريعة   المنشعبة   من   البحر  

ً   من   لدنّا   انّا   كّنا   حاكمين    األعظم   اقبلوا   اليها   امرا

 انظروا   العالم   كهيكل   انسان   اعترته   األمراض   و  

 برئه   منوط   باتّحاد   من   فيه   اجتمعوا   علی   ما  

 شرعناه   لكم   و   ال   تّتبعوا   سبل   المختلفين  

 قد   انتهت   األعياد   الی   العيدين   األعظمين   األّول  

 ايام   فيها   تجلّی   هللاّ   بأسمائه   الحسنی   علی   من   فی  

 الّسموات   و   األرضين   و   اآلخر   يوم   فيه   بعثنا   من  

 بّشر   العباد   بهذا   الّنبأ   العظيم   و   اآلخرين   فی  

 يومين   كذلك   حّدد   فی   الكتاب   من   لدن   مقتدر  

 قدير   تلك   اربعة   كاملة   و   دون   ذلك   اشتغلوا  

 بأموركم   و   ال   تمنعوا   انفسكم   عن   االقتراف   و  

 الّصنائع   كذلك   قضی   األمر   و   اتی   الحكم   من   لدن  

 ربّكم   العليم   الحكيم  

 قل   يا   مأل   القّسيسين   و   الرّهبان   كلوا   ما   احلّه   هللاّ  

 و   ال   تجتنبوا   اللّحوم   قد   اذن   هللاّ   لكم   اكلها   االّ   فی  

 ايام   معدودات   فضالً   من   لدنه   انّه   هو   العزيز  

 الكريم   ضعوا   ما   عندكم   خذوا   ما   اراده   هللاّ   هذا   خير  

 لكم   ان   كنتم   من   العارفين   قد   كتبنا   الّصوم   تسعة  

ً   فی   اعدل   الفصول   و   عفونا   ما   دونها    عشر   يوما

 فی   هذا   الّظهور   المشرق   المنير   كذلك   فّصلنا   و  

 بّيّنا   لكم   ما   امرتم   به   لتّتبعوا   اوامر   هللاّ   و   تجتمعوا  

 علی   ما   قّدر   لكم   من   لدن   عزيز   حكيم   انّ   ربّكم  

 الرّحمن   يحّب   ان   يری   من   فی   األكوان   كنفس  

 واحدة   و   هيكل   واحد   اغتنموا   فضل   هللاّ   و   رحمته  

 فی   هذه   األيام   الّتی   ما   رأت   عين   االبداع   شبهها  

 طوبی   لمن   نبذ   ما   عنده   ابتغآء   ما   عند   هللاّ   نشهد  

 انّه   من   الفائزين  

 ص    ۲۲ 

 يا   ملك   اشهد   بما   شهد   هللاّ   لذاته   بذاته   قبل   خلق  

 سمائه   و   ارضه   انّه   ال   اله   االّ   انا   الواحد   الفرد  

 المتعالی   العزيز   المنيع   قم   باالستقامة   الكبری  

 علی   امر   ربّك   األبهی   كذلك   امرت   فی   هذا   اللّوح  

 البديع   انّا   ما   اردنا   لك   االّ   ما   هو   خير   لك   مّما   علی  

 األرض   كلّها   تشهد   بذلك   األشيآء   و   هذا   الكتاب  

 المبين   تفكر   فی   الّدنيا   و   شأن   اهلها   انّ   الّذی   خلق  

 العالم   لنفسه   قد   حبس   فی   اخرب   الّديار   بما  

 اكتسبت   ايدی   الّظالمين   و   من   افق   الّسجن   يدعو  

 الّناس   الی   فجر   هللاّ   العلیّ   العظيم   هل   تفرح   بما  

 عندك   من   الزّخارف   بعد   اذ   تعلم   انّها   ستفنی   او  

 تسترّ   بما   تحكم   علی   شبر   من   األرض   بعد   اذ   كلّها  

 لم   تكن   عند   اهل   البهآء   االّ   كسواد   عين   نملة   ميتة  

 دعها   ألهلها   ثمّ   اقبل   الی   مقصود   العالمين   اين  

 اهل   الغرور   و   قصورهم   انظر   فی   قبورهم   لتعتبر  

 بما   جعلناها   عبرة   للّناظرين   لو   تأخذك   نفحات  

 الوحی   لتفرّ   من   الملك   مقبالً   الی   الملكوت   و  

 تنفق   ما   عندك   للّتقرّب   الی   هذا   المنظر   الكريم   انّا  

 نری   اكثر   العباد   عبدة   األسمآء   كما   تراهم   يلقون  

 انفسهم   فی   المهالك   البقآء   اسمائهم   بعد   ما  

ً   بعد    يشهد   كلّ   ذی   دراية   انّ   االسم   ال   ينفع   احدا

 موته   االّ   بأن   ينسب   الی   هللاّ   العزيز   الحميد   كذلك  

 ُسلّطت   عليهم   األوهام   جزآء   اعمالهم   انظر   فی   قلّة  

 عقولهم   يبتغون   ما   ال   ينفعهم   بمنتهی   الجدّ   و  

 االجتهاد   و   لو   تسئلهم   هل   ينفعكم   ما   اردتم  

 تجدهم   متحّيرين   و   لو   ينصف   احد   يقول   ال   ورّب  

 العالمين   هذا   شأن   الّناس   و   ما   عندهم   دعهم   فی  

 خوضهم   ثمّ   ولّ   وجهك   شطر   هللاّ   هذا   ينبغی   لك  

 انتصح   بما   نُصحت   من   لدن   ربّك   و   قل   الحمد   لك  

 يا   اله   من   فی   الّسموات   و   األرضين  

 يا   ملك   الرّوس   اسمع   ندآء   هللاّ   الملك   القّدوس   و  

 اقبل   الی   الفردوس   المقرّ   الّذی   فيه   استقرّ   من  

 سّمی   باألسمآء   الحسنی   بين   المأل   األعلی   و   فی  

 ملكوت   االنشآء   باسم   هللاّ   البهیّ   األبهی   ايّاك   ان  

 يحجبك   هواك   عن   الّتوجّه   الی   ربّك   الرّحمن  

 الرّحيم   انّا   سمعنا   ما   ناديت   به   موالك   فی   نجواك  

 لذا   هاج   عرف   عنايتی   و   ماج   بحر   رحمتی   اجبناك  

 بالحّق   انّ   ربّك   هو   العليم   الحكيم   قد   نصرنی   احد  

 سفرائك   اذ   كنت   فی   الّسجن   تحت   الّسالسل   و  

ً   لم   يحط   به   علم    األغالل   بذلك   كتب   هللاّ   لك   مقاما

 احد   االّ   هو   ايّاك   ان   تبّدل   هذا   المقام   العظيم   انّ  

 ربّك   هو   القادر   علی   ما   يشآء   يمحو   ما   يشآء   و  

 يثبت   و   عنده   علم   كلّ   شیء   فی   لوح   حفيظ   اياك  

 ان   يمنعك   الملك   عن   المالك   انّه   قد   اتی   بملكوته  

 و   تنادی   الّذّرات   قد   ظهر   الرّّب   بمجده   العظيم   قد  

 اتی   األب   و   االبن   فی   الوادی   المقّدس   يقول   لّبيك  

 اللّهمّ   لّبيك   و   الّطور   يطوف   حول   البيت   و   الّشجر  

ً   علی    ينادی   بأعلی   الّندآء   قد   اتی   الوّهاب   راكبا

 الّسحاب   طوبی   لمن   تقرّب   اليه   ويل   للمبعدين  



 قم   بين   الّناس   بهذا   األمر   المبرم   ثمّ   ادع   األمم   الی  

 هللاّ   العلیّ   العظيم   ال   تكن   من   الّذين   كانوا   ان  

 يدعوا   هللاّ   باسم   من   األسمآء   فلّما   اتی   المسّمی  

 كفروا   به   و   اعرضوا   عنه   الی   ان   افتوا   عليه   بظلم  

 مبين   انظر   ثمّ   اذكر   األيام   الّتی   فيها   اتی   الرّوح   و  

 حكم   عليه   هيرودس   قد   نصر   هللاّ   الرّوح   بجنود  

 الغيب   و   حفظه   بالحّق   و   ارسله   الی   ارض   اخری  

ً   من   عنده   انّه   هو   الحاكم   علی   ما   يريد   انّ   ربّك    وعدا

 يحفظ   من   يشآء   لو   يكون   فی   قطب   البحر   او   فی  

 فم   الّثعبان   او   تحت   سيوف   الّظالمين   طوبی  

 لملك   ما   منعته   سبحات   الجالل   عن   الّتوجّه   الی  

 مشرق   الجمال   و   نبذ   ما   عنده   ابتغآء   ما   عند   هللاّ  

 اال   انّه   من   خيرة   الخلق   لدی   الحّق   يصلّی   عليه   اهل  

 الفردوس   و   الّذين   يطوفون   العرش   فی   البكور   و  

 األصيل   اسمع   ندائی   مرّة   اخری   من   شطر   سجنی  

 ليخبرك   بما   ورد   علی   جمالی   من   مظاهر   جاللی   و  

 تعرف   صبری   بعد   قدرتی   و  

 ص    ۲۳ 

 اصطباری   بعد   اقتداری   وعمری   لو   تعرف   ما   نزّل  

 من   قلمی   و   تّطلع   علی   خزائن   امری   و   آللئ  

 اسراری   فی   بحور   اسمائی   و   اواعی   كلماتی   لتفدی  

ً   الی   ً   السمی   و   شوقا  بنفسك   فی   سبيلی   حّبا

 ملكوتی   العزيز   المنيع   اعلم   جسمی   تحت   سيوف  

 األعدآء   و   جسدی   فی   بآلء   ال   يحصی   ولكن   الرّوح  

 فی   بشارة   ال   يعادلها   فرح   العالمين   اقبل   الی   قبلة  

 العالم   بقلبك   و   قل   يا   مأل   األرض   أ   كفرتم   بالّذی  

 استشهد   فی   سبيله   من   اتی   بالحّق   بنبأ   ربّكم  

 العلیّ   العظيم   قل   هذا   نبأ   استبشرت   به   افئدة  

 الّنبّيين   و   المرسلين   هذا   هو   المذكور   فی   قلب  

 العالم   و   الموعود   فی   صحائف   هللاّ   العزيز   الحكيم  

 قد   ارتفعت   ايادی   الرّسل   للقائی   الی   هللاّ   العزيز  

 الحميد   يشهد   بذلك   ما   نزّل   فی   األلواح   من   لدن  

 مقتدر   قدير   منهم   من   ناح   فی   فراقی   و   منهم   من  

 حمل   الّشدائد   فی   سبيلی   و   منهم   من   فدی  

 بنفسه   جمالی   ان   كنتم   من   العارفين   قل   انّی   ما  

 اردت   وصف   نفسی   بل   نفس   هللاّ   لو   كنتم   من  

 المنصفين   ال   يُری   فیّ   االّ   هللاّ   و   امره   لو   كنتم   من  

 المتبّصرين   قل   انّی   انا   المذكور   بلسان   اشعيا   و  

 زيّن   باسمی   الّتوراة   و   االنجيل   كذلك   قضی   األمر  

 فی   الواح   ربّكم   الرّحمن   انّه   شهد   لی   و   انا   اشهد   له  

 و   هللاّ   علی   ما   اقول   شهيد   قل   ما   نُزّلت   الكتب   االّ  

 لذكری   يجد   منها   كلّ   مقبل   عرف   اسمی   و   ثنائی   و  

 الّذی   فتح   سمع   فؤاده   يسمع   من   كلّ   كلمة   منها  

 قد   اتی   الحّق   انّه   لمحبوب   العالمين   انّ   لسانی  

ً   لوجه   هللاّ   و   قلمی   يتحرّك   علی    ينصحكم   خالصا

 ذكركم   بعد   اذ   ال   يضرّنی   ضرّ   من   علی   األرض   و  

 اعراضهم   و   ال   ينفعنی   اقبال   الخالئق   اجمعين   انّا  

ً   االّ    نذكركم   بما   امرنا   به   و   ما   نريد   منكم   شيئا

 تقرّبكم   الی   ما   ينفعكم   فی   الّدنيا   و   اآلخرة   قل   أ  

 تقتلون   الّذی   يدعوكم   الی   الحياة   الباقية   اتّقوا   هللاّ  

 و   ال   تّتبعوا   كلّ   جّبار   عنيد   قل   يا   مأل   الغرور   أ   ترون  

 انفسكم   فی   القصور   و   سلطان   الّظهور   فی   اخرب  

 البيوت   ال   وعمری   انتم   فی   القبور   لو   تكوننّ   من  

 الّشاعرين   انّ   الّذی   لم   يهتزّ   من   نسمة   هللاّ   فی  

 ايامه   انّه   من   األموات   لدی   هللاّ   مالك   األسمآء   و  

 الّصفات   قوموا   عن   قبور   الهوی   مقبلين   الی  

 ملكوت   ربّكم   مالك   العرش   و   الّثری   لتروا   ما  

 وعدتم   به   من   قبل   من   لدن   ربّكم   العليم   أ   تظّنون  

 ينفعكم   ما   عندكم   سوف   يملكه   غيركم   و   ترجعون  

 الی   الّتراب   من   غير   ناصر   و   معين   ال   خير   فی   حياة  

 يأتيها   الموت   و   ال   لبقآء   يدركه   الفنآء   و   ال   لنعمة  

 تتغّير   دعوا   ما   عندكم   و   اقبلوا   الی   نعمة   هللاّ   الّتی  

 نزّلت   بهذا   االسم   البديع   كذلك   غرّد   لك   القلم  

 األعلی   باذن   ربّك   األبهی   اذا   سمعت   و   فزت   قل  

 لك   الحمد   يا   اله   العالمين   بما   ذكرتنی   بلسان  

ً   فی   الّسجن   األعظم    مظهر   نفسك   اذ   كان   مقّيدا

 لعتق   العالمين   طوبی   لملك   ما   منعه   الملك   عن  

 مالكه   اقبل   الی   هللاّ   بقلبه   انّه   مّمن   فاز   بما   اراد  

 هللاّ   العزيز   الحكيم   سوف   يری   نفسه   من   ملوك  

 ممالك   الملكوت   انّ   ربّك   هو   المقتدر   علی   ما  

 يشآء   يعطی   من   يشآء   ما   يشآء   و   يمنع   عّمن   يشآء  

 ما   اراد   انّه   هو   المقتدر   القدير  

 ص    ۲٤ 

 يا   ايّتها   الملكة   فی   لندن   اسمعی   ندآء   ربّك   مالك  

 البرية   من   الّسدرة   االلهّية   انّه   ال   اله   االّ   انا   العزيز  

 الحكيم   ضعی   ما   علی   األرض   ثمّ   زيّنی   رأس  

 الملك   باكليل   ذكر   ربّك   الجليل   انّه   قد   اتی   فی  

 العالم   بمجده   األعظم   و   كمل   ما   ذكر   فی   االنجيل  



 قد   تشرّف   برّ   الّشام   بقدوم   ربّه   مالك   األنام   و   اخذ  

 سكر   خمر   الوصال   شطر   الجنوب   و   الّشمال   طوبی  

 لمن   وجد   عرف   الرّحمن   و   اقبل   الی   مشرق  

 الجمال   فی   هذا   الفجر   المبين   قد   اهتزّ   المسجد  

 األقصی   من   نسمات   ربّه   األبهی   و   البطحآء   من  

 ندآء   هللاّ   العلیّ   األعلی   و   كلّ   حصاة   منها   تسّبح  

 الرّّب   بهذا   االسم   العظيم   دعی   هواك   ثمّ   اقبلی  

 بقلبك   الی   موالك   القديم   انّا   نذكرك   لوجه   هللاّ   و  

 نحّب   ان   يعلو   اسمك   بذكر   ربّك   خالق   األرض   و  

 الّسمآء   انّه   علی   ما   اقول   شهيد   قد   بَلََغنا   انّك  

 منعت   بيع   الغلمان   و   االمآء   هذا   ما   حكم   به   هللاّ  

 فی   هذا   الّظهور   البديع   قد   كتب   هللاّ   لك   جزآء   ذلك 

 انّه   موّفی   اجور   المحسنين   ان   تّتبعی   ما   ارسل  

 اليك   من   لدن   عليم   خبير   انّ   الّذی   اعرض   و  

 استكبر   بعد   ما   جائته   البينات   من   لدن   منزل  

 اآليات   ليحبط   هللاّ   عمله   انّه   علی   كلّ   شیء   قدير  

 انّ   األعمال   تقبل   بعد   االقبال   من   اعرض   عن  

 الحّق   انّه   من   احجب   الخلق   كذلك   قّدر   من   لدن  

 عزيز   قدير   و   سمعنا   انّك   اودعت   زمام   المشاورة  

 بأيادی   الجمهور   نعم   ما   عملت   ألنّ   بها   تستحكم 

 اصول   ابنية   األمور   و   تطمئنّ   قلوب   من   فی   ظلّك  

 من   كلّ   وضيع   و   شريف   ولكن   ينبغی   لهم   ان  

 يكونوا   امنآء   بين   العباد   و   يرون   انفسهم   وكآلء  

 لمن   علی   األرض   كلّها   هذا   ما   وعظوا   به   فی   اللّوح  

 من   لدن   مدبّر   حكيم   و   اذا   توجّه   احد   الی   المجمع 

 يحّول   طرفه   الی   األفق   األعلی   و   يقول   يا   الهی  

 اسئلك   باسمك   األبهی   ان   تؤيّدنی   علی   ما   تصلح  

 به   امور   عبادك   و   تعمر   به   بالدك   انّك   انت   علی   كلّ  

 شیء   قدير   طوبی   لمن   يدخل   المجمع   لوجه   هللاّ   و  

 يحكم   بين   الّناس   بالعدل   الخالص   اال   انّه   من  

 الفائزين  

 يا   اصحاب   المجالس   هناك   و   فی   ديار   اخری  

 تدبّروا   و   تكلّموا   فيما   يصلح   به   العالم   و   حاله   لو  

 كنتم   من   المتوّسمين   انظروا   العالم   كهيكل   انسان  

ً   كامالً   فاعترته   األمراض    انّه   خلق   صحيحا

 باألسباب   المختلفة   المتغايرة   و   ما   طابت   نفسه  

ً   بل   اشتدّ   مرضه   بما   وقع   تحت   تصرّف    يوما

 المتطّببين   الّذين   ركبوا   مطّية   الهوی   و   كانوا   من  

 الهائمين   و   ان   طاب   عضو   من   اعضائه   فی   عصر  

 من   األعصار   بطبيب   حاذق   بقيت   اعضآء   اخری  

 فيما   كانت   كذلك   ينّبئكم   العليم   الخبير   و   اليوم  

 نراه   تحت   ايدی   الّذين   اخذهم   سكر   خمر   الغرور  

 بحيث   ال   يعرفون   خير   انفسهم   فكيف   هذا   األمر  

 األوعر   الخطير   ان   سعی   احد   من   هؤآلء   فی   صحّته  

ً   كان   او    لم   يكن   مقصوده   االّ   ان   ينتفع   به   اسما

ً   لذا   ال   يقدر   علی   برئه   االّ   علی   قدر   مقدور   و    رسما

 ما   جعله   هللاّ   الّدرياق   األعظم   و   الّسبب   األتمّ  

 لصحّته   هو   اتّحاد   من   علی   األرض   علی   امر   واحد   و  

ً   االّ   بطبيب   حاذق    شريعة   واحدة   هذا   ال   يمكن   ابدا

 كامل   مؤيّد   لعمری   هذا   هو   الحّق   و   ما   بعده   االّ  

 الّضالل   المبين   كلّما   اتی   ذلك   الّسبب   األعظم   و  

 اشرق   ذاك   الّنور   من   مشرق   القدم   منعه  

ً   بينه   و   بين   العالم   لذا    المتطّببون   و   صاروا   سحابا

 ما   طاب   مرضه   و   بقی   فی   سقمه   الی   الحين   انّهم  

 لم   يقدروا   علی   حفظه   و   صحّته   و   الّذی   كان   مظهر  

 القدرة   بين   البريّة   منع   عّما   اراد   بما   اكتسبت   ايدی  

 المتطّببين   انظروا   فی   هذه   األيام   الّتی   اتی   جمال  

 القدم   باالسم   األعظم   لحياة   العالم   و   اتّحادهم   انّهم  

 قاموا   عليه   بأسياف   شاحذة   و   ارتكبوا   ما   فزع   به  

ً   فی   اخرب    الرّوح   األمين   الی   ان   جعلوه   مسجونا

 البالد   و  

 ص    ۲٥ 

 انقطعت   عن   ذيله   ايادی   المقبلين   اذا   قيل   لهم  

 اتی   مصلح   العالم   قالوا   قد   تحّقق   انّه   من  

 المفسدين   مع   انّهم   ما   عاشروه   و   يرون   انّه   ما  

 حفظ   نفسه   فی   اقلّ   من   حين   كان   فی   كلّ 

 األحيان   بين   ايادی   اهل   الّطغيان   مرّةً   حبسوه   و  

ً   اخرجوه   و   تارةً   اداروا   به   البالد   كذلك   حكموا    طورا

 علينا   و   هللاّ   بما   اقول   عليم   اولئك   من   اجهل  

 الخلق   لدی   الحّق   يقطعون   اعضادهم   و   ال  

 يشعرون   يمنعون   الخير   من   انفسهم   و   ال   يعرفون  

 مثلهم   كمثل   الّصبيان   ال   يعرفون   المفسد   من  

 المصلح   و   الّشرّ   من   الخير   قد   نراهم   اليوم   فی  

  ً  حجاب   مبين   يا   معشر   األمرآء   لّما   صرتم   سحابا

 لوجه   الّشمس   و   منعتموها   عن   االشراق   استمعوا  

 لما   ينصحكم   به   القلم   األعلی   لعلّ   تستريح   به  

 انفسكم   ثمّ   الفقرآء   و   المساكين   نسئل   هللاّ   ان  



 يؤيّد   الملوك   علی   الّصلح   انّه   هو   القادر   علی   ما  

 يريد  

 يا   معشر   الملوك   انّا   نراكم   فی   كلّ   سنة   تزدادون  

 مصارفكم   و   تحملونها   علی   الرّعّية   ان   هذا   االّ   ظلم  

 عظيم   اتّقوا   زفرات   المظلوم   و   عبراته   و   ال   تحّملوا  

 الرّعّية   فوق   طاقتهم   و   ال   تخربوهم   لتعمير  

 قصوركم   اختاروا   لهم   ما   تختارونه   ألنفسكم   كذلك  

 نبّين   لكم   ما   ينفعكم   ان   كنتم   من   المتفرّسين  

 انّهم   خزائنكم   اياكم   ان   تحكموا   عليهم   بما   ال   حكم  

 به   هللاّ   و   اياكم   ان   تسلّموها   بأيدی   الّسارقين   بهم  

 تحكمون   و   تأكلون   و   تغلبون   و   عليهم   تستكبرون  

 ان   هذا   االّ   امر   عجيب   لّما   نبذتم   الّصلح   األكبر  

 ورائكم   تمّسكوا   بهذا   الّصلح   األصغر   لعلّ   به   تصلح  

 اموركم   و   امور   الّذين   فی   ظلّكم   علی   قدر   يا   معشر  

 اآلمرين  

ً   ال   تحتاجون   الی   كثرة    اصلحوا   ذات   بينكم   اذا

 العساكر   و   مهّماتهم   االّ   علی   قدر   تحفظون   به  

 ممالككم   و   بلدانكم   اياكم   ان   تدعوا   ما   نصحتم   به  

 من   لدن   عليم   امين   اتّحدوا   يا   معشر   الملوك   به  

 تسكن   ارياح   االختالف   بينكم   و   تستريح   الرّعّية   و  

 من   حولكم   ان   كنتم   من   العارفين   ان   قام   احد  

 منكم   علی   اآلخر   قوموا   عليه   ان   هذا   االّ   عدل   مبين  

 كذلك   وّصيناكم   فی   اللّوح   الّذی   ارسلناه   من   قبل  

 هذه   مرّة   اخری   اتّبعوا   ما   نزّل   من   لدن   عزيز   حكيم  

 ان   يهرب   احد   الی   ظلّكم   احفظوه   و   ال   تسلّموه  

 كذلك   يعظكم   القلم   األعلی   من   لدن   عليم   خبير  

 اياكم   ان   تفعلوا   ما   فعل   ملك   االسالم   اذ   اتيناه  

 بأمره   حكم   علينا   وكالئه   بالّظلم   الّذی   به   ناحت  

 األشيآء   و   احترقت   اكباد   المقرّبين   تحرّكهم   ارياح  

 الهوی   كيف   تشآء   ما   وجدنا   لهم   من   قرار   اال   انّهم  

 من   الهائمين  

 يا   قلم   القدم   امسك   القلم   دعهم   ليخوضوا   فی  

 اوهامهم   ثمّ   اذكر   الملكة   لعلّ   تتوجّه   بالقلب  

 األطهر   الی   المنظر   األكبر   و   ال   تمنع   البصر   عن  

 الّنظر   الی   شطر   ربّها   مالك   القدر   و   تّطلع   علی   ما  

 نزّل   فی   األلواح   و   الزّبر   من   لدن   خالق   البشر   الّذی  

 به   اظلمت   الّشمس   و   خسف   القمر   و   ارتفع   الّندآء  

 بين   الّسموات   و   األرضين   اقبلی   الی   هللاّ   و   قولی  

 ص    ۲٦ 

 يا   مالكی   انا   المملوكة   و   انت   مالك   الملوك   قد  

 رفعُت   يد   الرّجآء   الی   سمآء   فضلك   و   مواهبك  

 انزل   علیّ   من   سحاب   جودك   ما   يجعلنی   منقطعة  

 عن   دونك   و   يقرّبنی   اليك   ای   رّب   اسئلك   باسمك  

 الّذی   جعلته   سلطان   األسمآء   و   مظهر   نفسك   لمن  

 فی   األرض   و   الّسمآء   ان   تخرق   األحجاب   الّتی  

 حالت   بينی   و   بين   عرفان   مطلع   آياتك   و   مشرق  

 وحيك   انّك   انت   المقتدر   العزيز   الكريم   ای   رّب   ال  

 تحرمنی   من   نفحات   قميص   رحمانّيتك   فی  

 ايامك   اكتب   لی   ما   كتبته   المائك   الالّئی   آمنّ   بك   و  

 بآياتك   و   فزن   بعرفانك   و   اقبلن   بقلوبهنّ   الی   افق  

 امرك   انّك   انت   مولی   العالمين   و   ارحم   الرّاحمين  

 و   ايّدنی   يا   الهی   علی   ذكرك   بين   امائك   و   نصرة  

 امرك   فی   ديارك   ثمّ   اقبل   مّنی   ما   فات   عّنی   عند  

 طلوع   انوار   وجهك   انّك   انت   علی   كلّ   شیء   قدير  

 البهآء   لك   يا   من   بيدك   ملكوت   ملك   الّسموات   و  

 األرضين  

 يا   ملك   األرض   اسمع   ندآء   هذا   المملوك   انّی   عبد  

 آمنت   باللّه   و   آياته   و   فديت   بنفسی   فی   سبيله   و  

 يشهد   بذلك   ما   انا   فيه   من   الباليا   الّتی   ما   حملها  

 احد   من   العباد   و   كان   ربّی   العليم   علی   ما   اقول  

ً   ما   دعوت   الّناس   االّ   الی   هللاّ   ربّك   و   رّب    شهيدا

 العالمين   و   ورد   علیّ   فی   حّبه   ما   ال   رأت   عين  

 االبداع   شبهه   يصّدقنی   فی   ذلك   عباد   ما   منعتهم  

 سبحات   البشر   عن   الّتوجّه   الی   المنظر   األكبر   و   من  

 عنده   علم   كلّ   شیء   فی   لوح   حفيظ   كلّما   امطر  

 سحاب   القضآء   سهام   البآلء   فی   سبيل   هللاّ   مالك  

 األسمآء   اقبلت   اليها   و   يشهد   بذلك   كلّ   منصف  

 خبير   كم   من   ليال   فيها   استراحت   الوحوش   فی  

 كنائسها   و   الّطيور   فی   اوكارها   و   كان   الغالم   فی  

ً   و   ال    الّسالسل   و   األغالل   و   لم   يجد   لنفسه   ناصرا

ً   اذكر   فضل   هللاّ   عليك   اذ   كنت   فی   الّسجن    معينا

 مع   انفس   معدودات   و   اخرجك   منه   و   نصرك  

 بجنود   الغيب   و   الّشهادة   الی   ان   ارسلك   الّسلطان  

 الی   العراق   بعد   اذ   كشفنا   له   انّك   ما   كنت   من  

 المفسدين   انّ   الّذين   اتّبعوا   الهوی   و   اعرضوا   عن  

 الّتقوی   اولئك   فی   ضالل   مبين   و   الّذين   يفسدون  

 فی   األرض   و   يسفكون   الّدمآء   و   يأكلون   اموال  

 الّناس   بالباطل   نحن   برءآء   منهم   و   نسئل   هللاّ   ان   ال  



 يجمع   بيننا   و   بينهم   ال   فی   الّدنيا   و   ال   فی   اآلخرة   االّ  

 ان   يتوبوا   اليه   انّه   هو   ارحم   الرّاحمين   انّ   الّذی  

ً   فی   كلّ    توجّه   الی   هللاّ   ينبغی   له   ان   يكون   ممتازا

 األعمال   عّما   سواه   و   يّتبع   ما   امر   به   فی   الكتاب  

 كذلك   قضی   األمر   فی   كتاب   مبين   و   الّذين   نبذوا  

 امر   هللاّ   ورآء   ظهورهم   و   اتّبعوا   اهوائهم   اولئك   فی  

 خطأ   عظيم  

 يا   سلطان   اقسمك   بربّك   الرّحمن   ان   تنظر   الی  

 العباد   بلحظات   اعين   رأفتك   و   تحكم   بينهم  

 بالعدل   ليحكم   هللاّ   لك   بالفضل   انّ   ربّك   لهو  

 الحاكم   علی   ما   يريد   ستفنی   الّدنيا   و   ما   فيها   من  

 العزّة   و   الّذلّة   و   يبقی   الملك   للّه   الملك   العلیّ  

 العليم   قل   انّه   اوقد   سراج   البيان   و   يمّده   بدهن  

 المعانی   و   الّتبيان   تعالی   ربّك   الرّحمن   من   ان  

 يقوم   مع   امره   خلق   األكوان   انّه   يظهر   ما   يشآء  

 بسلطانه   و   يحفظه   بقبيل   من   المالئكة   المقرّبين  

 هو   القاهر   فوق   خلقه   و   الغالب   علی   بريّته   انّه   لهو  

 العليم   الحكيم  

 ص    ۲۷ 

ً   علی    يا   سلطان   انّی   كنت   كأحد   من   العباد   و   راقدا

 المهاد   مرّت   علیّ   نسائم   الّسبحان   و   علّمنی   علم  

 ما   كان   ليس   هذا   من   عندی   بل   من   لدن   عزيز  

 عليم   و   امرنی   بالّندآء   بين   األرض   و   الّسمآء   بذلك  

 ورد   علیّ   ما   ذرفت   به   عيون   العارفين   ما   قرأت   ما  

 عند   الّناس   من   العلوم   و   ما   دخلت   المدارس  

 فاسئل   المدينة   الّتی   كنت   فيها   لتوقن   بأنّی   لست  

 من   الكاذبين   هذه   ورقة   حرّكتها   ارياح   مشّية   ربّك  

 العزيز   الحميد   هل   لها   استقرار   عند   هبوب   ارياح  

 عاصفات   ال   ومالك   األسمآء   و   الّصفات   بل  

 تحرّكها   كيف   تريد   ليس   للعدم   وجود   تلقآء   القدم  

 قد   جآء   امره   المبرم   و   انطقنی   بذكره   بين   العالمين  

 انّی   لم   اكن   االّ   كالمّيت   تلقآء   امره   قلّبتنی   يد   ارادة  

 ربّك   الرّحمن   الرّحيم   هل   يقدر   احد   ان   يتكلّم   من  

 تلقآء   نفسه   بما   يعترض   به   عليه   العباد   من   كلّ  

 وضيع   و   شريف   ال   والّذی   علّم   القلم   اسرار   القدم  

ً   من   لدن   مقتدر   قدير   يخاطبنی    االّ   من   كان   مؤيّدا

 القلم   األعلی   و   يقول   ال   تخف   اقصص   علی   حضرة  

 الّسلطان   ما   ورد   عليك   انّ   قلبه   بين   اصبعی   ربّك 

 الرّحمن   لعلّ   تشرق   من   افق   قلبه   شمس   العدل  

 و   االحسان   كذلك   كان   الحكم   من   لدی   الحكيم  

ً   قل   يا   سلطان   انظر   بطرف   العدل   الی    محتوما

 الغالم   ثمّ   احكم   بالحّق   فيما   ورد   عليه   انّ   هللاّ   قد  

 جعلك   ظلّه   بين   العباد   و   آية   قدرته   لمن   فی   البالد  

 احكم   بيننا   و   بين   الّذين   ظلمونا   من   دون   بّينة   و   ال  

 كتاب   منير   انّ   الّذين   حولك   يحّبونك   ألنفسهم   و  

 الغالم   يحّبك   لنفسك   و   ما   اراد   االّ   ان   يقرّبك   الی  

 مقرّ   الفضل   و   يقلّبك   الی   يمين   العدل   و   كان   ربّك  

  ً  علی   ما   اقول   شهيدا

 يا   سلطان   لو   تسمع   صرير   القلم   األعلی   و   هدير  

 ورقآء   البقآء   علی   افنان   سدرة   المنتهی   فی   ذكر  

 هللاّ   موجد   األسمآء   و   خالق   األرض   و   الّسمآء  

 ليبلّغك   الی   مقام   ال   تری   فی   الوجود   االّ   تجلّی  

 حضرة   المعبود   و   تری   الملك   احقر   شیء   عندك  

 تضعه   لمن   اراد   و   تتوجّه   الی   افق   كان   بأنوار   الوجه  

ً   االّ   لنصرة   ربّك   ً   و   ال   تحمل   ثقل   الملك   ابدا  مضيئا

ً   يصلّی   عليك   المأل   األعلی   حّبذا    العلیّ   األعلی   اذا

 هذا   المقام   األسنی   لو   ترتقی   اليه   بسلطان   كان  

ً   من   الّناس   من   قال   انّ   الغالم   ما    باسم   هللاّ   معروفا

 اراد   االّ   ابقآء   اسمه   و   منهم   من   قال   انّه   اراد   الّدنيا  

 لنفسه   بعد   انّی   ما   وجدت   فی   ايامی   مقرّ   اَْمن  

 علی   قدر   اضع   رجلی   عليه   كنت   فی   كلّ   األحيان  

 فی   غمرات   الباليا   الّتی   ما   اّطلع   عليها   احد   االّ   هللاّ  

ً   كم   من   ايام   اضطربت    انّه   قد   كان   بما   اقول   عليما

 فيها   احّبتی   لضرّی   و   كم   من   ليال   ارتفع   فيها  

ً   لنفسی   و   ال   ينكر    نحيب   البكآء   من   اهلی   خوفا

ً   و   الّذی   ال    ذلك   االّ   من   كان   عن   الّصدق   محروما

 يری   لنفسه   الحياة   فی   اقلّ   من   آن   هل   يريد   الّدنيا  

ً   من   الّذين   يتكلّمون   بأهوائهم   و   هاموا    فيا   عجبا

 فی   برّيّة   الّنفس   و   الهوی   سوف   يُسئلون   عّما   قالوا  

ً   و   ً   و   ال   نصيرا  يومئذ   ال   يجدون   ألنفسهم   حميما

 منهم   من   قال   انّه   كفر   باللّه   بعد   اذ   شهدت  

 جوارحی   بأنّه   ال   اله   االّ   هو   و   الّذين   بعثهم   بالحّق   و 

 ارسلهم   بالهدی   اولئك   مظاهر   اسمائه   الحسنی   و  

 مطالع   صفاته   العليا   و   مهابط   وحيه   فی   ملكوت  

 االنشآء   و   بهم   تّمت   حجّة   هللاّ   علی   ما   سواه   و  

 نصبت   راية   الّتوحيد   و   ظهرت   آية   الّتجريد   و   بهم  

 اتّخذ   كلّ   نفس   الی   ذی   العرش   سبيالً   نشهد   ان   ال  

 اله   االّ   هو   لم   يزل   كان   و   لم   يكن   معه   من   شیء   و   ال  



 يزال   يكون   بمثل   ما   قد   كان   تعالی   الرّحمن   من   ان  

 يرتقی   الی   ادراك   كنهه   افئدة   اهل   العرفان   او  

 يصعد   الی   معرفة   ذاته   ادراك   من   فی   األكوان   هو  

 المقّدس   عن   عرفان   دونه   و   المنزّه   عن   ادراك   ما  

ً   و    سواه   انّه   كان   فی   ازل   اآلزال   عن   العالمين   غنيا

 اذكر   األيام   الّتی   فيها   اشرقت  

 ص    ۲۸ 

 شمس   البطحآء   عن   افق   مشّية   ربّك   العلیّ   األعلی  

 اعرض   عنه   العلمآء   و   اعترض   عليه   األدبآء   لتّطلع  

ً   و    علی   ما   كان   اليوم   فی   حجاب   الّنور   مستورا

 اشتّدت   عليه   األمور   من   كلّ   الجهات   الی   ان   تفرّق  

 من   حوله   بأمره   كذلك   كان   األمر   من   سمآء   العزّ  

ً   ثمّ   اذكر   اذ   دخل   احد   منهم   علی   الّنجاشی    مشهودا

 و   تال   عليه   سورة   من   القرآن   قال   لمن   حوله   انّها  

 نزّلت   من   لدن   عليم   حكيم   من   صّدق   بالحسنی   و  

 آمن   بما   اتی   به   عيسی   ال   يسعه   االعراض   عّما   قرء  

 انّا   نشهد   له   كما   نشهد   لما   عندنا   من   كتب   هللاّ  

 المهيمن   القيوم  

 تاللّه   يا   ملك   لو   تسمع   نغمات   الورقآء   الّتی   تغنّ  

 علی   األفنان   بفنون   األلحان   بأمر   ربّك   الرّحمن  

 لتدع   الملك   ورائك   و   تتوجّه   الی   المنظر   األكبر  

ً   و   تنفق    الّذی   كان   كتاب   الفجر   عن   افقه   مشهودا

ً   تجد   نفسك   فی    ما   عندك   ابتغآء   لما   عند   هللاّ   اذا

 علوّ   العزّة   و   االستعآلء   و   سموّ   العظمة   و   االستغنآء  

 كذلك   كان   األمر   فی   امّ   البيان   من   قلم   الرّحمن  

ً   ال   خير   فيما   ملكته   اليوم   فسوف   يملكه    مسطورا

ً   غيرك   اختر   لنفسك   ما   اختاره   هللاّ   ألصفيائه    غدا

ً   نسئل   هللاّ   ان   ً   كبيرا  انّه   يعطيك   فی   ملكوته   ملكا

 يؤيّد   حضرتك   علی   اصغآء   الكلمة   الّتی   منها  

 استضآء   العالم   و   يحفظك   عن   الّذين   كانوا   عن  

  ً  شطر   القرب   بعيدا

 سبحانك   اللّهمّ   يا   الهی   كم   من   رؤوس   نصبت  

 علی   القناة   فی   سبيلك   و   كم   من   صدور   استقبلت  

 الّسهام   فی   رضائك   و   كم   من   قلوب   تشّبكت  

 الرتفاع   كلمتك   و   انتشار   امرك   و   كم   من   عيون  

 ذرفت   فی   حّبك   اسئلك   يا   مالك   الملوك   و   راحم  

 المملوك   باسمك   األعظم   الّذی   جعلته   مطلع  

 اسمائك   الحسنی   و   مظهر   صفاتك   العليا   ان   ترفع  

 الّسبحات   الّتی   حالت   بينك   و   بين   خلقك   و  

 منعتهم   عن   الّتوجّه   الی   افق   وحيك   ثمّ   اجتذبهم   يا  

 الهی   بكلمتك   العليا   عن   شمال   الوهم   و   الّنسيان  

 الی   يمين   اليقين   و   العرفان   ليعرفوا   ما   اردت   لهم  

 بجودك   و   فضلك   و   يتوجّهوا   الی   مظهر   امرك   و  

 مطلع   آياتك   يا   الهی   انت   الكريم   ذو   الفضل  

 العظيم   ال   تمنع   عبادك   عن   البحر   األعظم   الّذی  

 جعلته   حامالً   لآللئ   علمك   و   حكمتك   و   ال   تطردهم  

 عن   بابك   الّذی   فتحته   علی   من   فی   سمائك   و  

 ارضك   ای   رّب   ال   تدعهم   بأنفسهم   ألنّهم   ال  

 يعرفون   و   يهربون   عّما   هو   خير   لهم   مّما   خلق   فی  

 ارضك   فانظر   اليهم   يا   الهی   بلحظات   اعين  

 الطافك   و   مواهبك   و   خلّصهم   عن   الّنفس   و  

 الهوی   ليتقرّبوا   الی   افقك   األعلی   و   يجدوا   حالوة  

 ذكرك   و   لّذة   المائدة   الّتی   نزّلت   من   سمآء  

 مشّيتك   و   هوآء   فضلك   لم   تزل   احاط   كرمك  

 الممكنات   و   سبقت   رحمتك   الكائنات   ال   اله   االّ  

 انت   الغفور   الرّحيم   سبحانك   يا   الهی   انت   تعلم  

 بأنّ   قلبی   ذاب   فی   امرك   و   يغلی   دمی   فی   كلّ  

 عرق   من   عروقی   من   نار   حّبك   و   كلّ   قطرة   منه  

 يناديك   بلسان   الحال   يا   ربّی   المتعال   فاسفكنی  

 علی   األرض   فی   سبيلك   لينبت   منها   ما   اردته   فی  

 الواحك   و   سترته   عن   انظر   عبادك   االّ   الّذين   شربوا  

 كوثر   العلم   من   ايادی   فضلك   و   سلسبيل   العرفان  

 من   كأس   عطائك   و   انت   تعلم   يا   الهی   بأنّی   ما  

 اردت   فی   امر   االّ   امرك   و   ما   قصدت   فی   ذكر   االّ  

 ذكرك   و   ما   تحرّك  

 ص    ۲۹ 

 قلمی   االّ   و   قد   اردت   به   رضائك   و   اظهار   ما   امرتنی  

ً   فی   ارضك   ان    به   بسلطانك   ترانی   يا   الهی   متحّيرا

 اذكر   ما   امرتنی   به   يعترض   علیّ   خلقك   و   ان   اترك  

ً   لسياط    ما   امرت   به   من   عندك   اكن   مستحّقا

ً   عن   رياض   قربك   ال   وعزّتك   اقبلت    قهرك   و   بعيدا

 الی   رضائك   و   اعرضت   عّما   تهوی   انفس   عبادك   و  

 قبلت   ما   عندك   و   تركت   ما   يبعدنی   عن   مكامن  

 قربك   و   معارج   عزّك   وعزّتك   بحّبك   ال   اجزع   عن  

 شیء   و   فی   رضائك   ال   افزع   من   باليا   األرض   كلّها  

 ليس   هذا   االّ   بحولك   و   قّوتك   و   فضلك   و   عنايتك  

 من   غير   استحقاقی   بذلك   يا   الهی   هذا   كتاب   اريد  

 ان   ارسله   الی   الّسلطان   و   انت   تعلم   بأنّی   ما   اردت  



 منه   االّ   ظهور   عدله   لخلقك   و   بروز   الطافه   ألهل  

 مملكتك   و   انّی   لنفسی   ما   اردت   االّ   ما   اردته   و   ال  

 اريد   بحولك   االّ   ما   تريد   عدمت   كينونة   تريد   منك  

 دونك   وعزّتك   رضائك   منتهی   املی   و   مشّيتك  

 غاية   رجائی   فارحم   يا   الهی   هذا   الفقير   الّذی  

 تشّبث   بذيل   غنائك   و   هذا   الّذليل   الّذی   يدعوك  

 بأنّك   انت   العزيز   العظيم   ايّد   يا   الهی   حضرة  

 الّسلطان   علی   اجرآء   حدودك   بين   عبادك   و   اظهار  

 عدلك   بين   خلقك   ليحكم   علی   هذه   الفئة   كما  

 يحكم   علی   ما   دونهم   انّك   انت   المقتدر   العزيز  

 الحكيم  

 حسب   االذن   و   اجازهٴ   سلطان   زمان   اين   عبد   از  

 مقرّ   سرير   سلطانی   به   عراق   عرب   توجّه   نمود   و  

 دوازده   سنه   در   آن   ارض   ساكن   و   در   مّدت   توّقف  

 شرح   احوال   در   پيشگاه   سلطانی   معروض   نشد   و  

 همچنين   به   دول   خارجه   اظهاری   نرفت   متوكالً  

 علی   هللاّ   در   آن   ارض   ساكن   تا   آنكه   يكی   از  

 مأمورين   وارد   عراق   شد   و   بعد   از   ورود   در   صدد  

 اذيّت   جمعی   فقراء   افتاد   هر   روز   به   اغوای   بعضی  

 از   علمای   ظاهره   و   غيرهم   متعرّض   اين   عباد   بوده  

ً   خالف   دولت   و   ملّت   و   مغاير   اصول    مع   آنكه   ابدا

 و   آداب   اهل   مملكت   از   اين   عباد   ظاهر   نشده   اين  

 عبد   به   مالحظهٴ   آنكه   مبادا   از   افعال   معتدين  

 امری   منافی   رأی   جهان آرای   سلطانی   احداث  

 شود   لذا   اجمالی   به   باب   وزارت   خارجۀ   ميرزا  

 سعيد   خان   اظهار   رفت   تا   در   پيشگاه   حضور  

 معروض   دارد   و   به   آنچه   حكم   سلطانی   صدور   يابد  

 معمول   گردد   مّدتها   گذشت   و   حكمی   صدور  

 نيافت   تا   آنكه   امر   به   مقامی   رسيد   كه   بيم   آن   بود  

 بغتةً   فسادی   برپا   شود   و   خون   جمعی   ريخته   گردد  

ً   لعباد   هللاّ   معدودی   به   والی   عراق   ً   حفظا  البّدا

 توجّه   نمودند   اگر   به   نظر   عدل   در   آنچه   واقع   شده  

 مالحظه   فرمايند   بر   مرآت   قلب   منير   روشن  

 خواهد   شد   كه   آنچه   واقع   شده   نظر   به   مصلحت  

 بوده   و   چاره ای   جز   آن   بر   حسب   ظاهر   نه   ذات  

 شاهانه   شاهد   و   گواهند   كه   در   هر   بلد   كه   معدودی  

 از   اين   طائفه   بوده اند   نظر   به   تعّدی   بعضی   از   حكام  

 نار   حرب   و   جدال   مشتعل   ميشد   ولكن   اين   فانی  

 بعد   از   ورود   عراق   كلّ   را   از   فساد   و   نزاع   منع   نموده  

 و   گواه   اين   عبد   عمل   اوست   چه   كه   كلّ   مّطلعند   و  

 شهادت   ميدهند   كه   جمعّيت   اين   حزب   در   عراق  

 اكثر   از   جميع   بلدان   بوده   مع ذلك   احدی   از   حدّ   خود  

 تجاوز   ننموده   و   به   نفسی   متعرّض   نشده   قريب  

ً   الی   هللاّ   و   متوكالً    پانزده   سنه   ميشود   كه   كلّ   ناظرا

 عليه   ساكنند   و   آنچه   بر   ايشان   وارد   شد   صبر  

 نموده اند   و   به   حّق   گذاشته اند   و   بعد   از   ورود   اين  

 عبد   به   اين   بلد   كه   موسوم   به   ادرنه   است   بعضی  

 از   اهل   عراق   و   غيره   از   معنی   نصرت   كه   در   كتب  

 الهی   نازل   شده   سؤال   نموده اند   اجوبهٴ   شّتی   در  

 جواب   ارسال   يكی   از   آن   اجوبه   در  

 ص    ۳۰ 

 اين   ورقه   عرض   ميشود   تا   در   پيشگاه   حضور  

 واضح   گردد   كه   اين   عبد   جز   صالح   و   اصالح   به  

 امری   ناظر   نبوده   و   اگر   بعضی   از   الطاف   الهّيه   كه  

 من   غير   استحقاق   عنايت   فرموده   واضح   و  

 مكشوف   نباشد   اين   قدر   معلوم   ميشود   كه   به  

 عنايت   واسعه   و   رحمت   سابقه   قلب   را   از   طراز  

 عقل   محروم   نفرموده   صورت   كلماتی   كه   در   معنی  

 نصرت   عرض   شد   اين   است  

 هو   هللاّ   تعالی  

 معلوم   بوده   كه   حّق   جلّ   ذكره   مقّدس   است   از  

 دنيا   و   آنچه   در   اوست   و   مقصود   از   نصرت   اين  

 نبوده   كه   نفسی   به   نفسی   محاربه   و   يا   مجادله  

 نمايد   سلطان   يفعل   ما   يشآء   ملكوت   انشاء   را   از  

 برّ   و   بحر   به   يد   ملوك   گذاشته   و   ايشانند   مظاهر  

 قدرت   الهّيه   علی   قدر   مراتبهم   اگر   در   ظلّ   حّق  

 وارد   شوند   از   حّق   محسوب   واالّ   انّ   ربّك   لعليم   و  

 خبير   و   آنچه   حّق   جلّ   ذكره   از   برای   خود   خواسته  

 قلوب   عباد   اوست   كه   كنائز   ذكر   و   محّبت   ربّانّيه   و  

 خزائن   علم   و   حكمت   الهّيه اند   لم يزل   ارادهٴ  

 سلطان   اليزال   اين   بوده   كه   قلوب   عباد   را   از  

 اشارات   دنيا   و   ما   فيها   طاهر   نمايد   تا   قابل   انوار  

 تجلّيات   مليك   اسماء   و   صفات   شوند   پس   بايد  

 در   مدينهٴ   قلب   بيگانه   راه   نيابد   تا   دوست   يگانه   به  

 مقرّ   خود   آيد   يعنی   تجلّی   اسماء   و   صفاتش   نه  

 ذاته   تعالی   چه   كه   آن   سلطان   بيمثال   الزال  

 مقّدس   از   صعود   و   نزول   بوده   و   خواهد   بود   پس  

 نصرت   اليوم   اعتراض   بر   احدی   و   مجادلۀ   با 



 نفسی   نبوده   و   نخواهد   بود   بلكه   محبوب   آن  

 است   كه   مدائن   قلوب   كه   در   تصرّف   جنود   نفس  

 و   هوی   است   به   سيف   بيان   و   حكمت   و   تبيان  

 مفتوح   شود   لذا   هر   نفسی   كه   ارادهٴ   نصرت   نمايد  

 بايد   اّول   به   سيف   معانی   و   بيان   مدينهٴ   قلب   خود  

 را   تصرّف   نمايد   و   از   ذكر   ما   سوی   هللاّ   محفوظ  

 دارد   و   بعد   به   مدائن   قلوب   توجّه   كند   اينست  

ً   فساد   محبوب   حّق   نبوده    مقصود   از   نصرت   ابدا

 و   نيست   و   آنچه   از   قبل   بعضی   از   جّهال   ارتكاب  

ً   مرضی   نبوده   ان   تُقتلوا   فی   رضاه    نموده اند   ابدا

 لخير   لكم   من   ان   تقتلوا   اليوم   بايد   احّبای   الهی   به  

 شأنی   در   مابين   عباد   ظاهر   شوند   كه   جميع   را   به  

 افعال   خود   به   رضوان   ذی الجالل   هدايت   نمايند  

ً   دوستان   حّق    قسم   به   آفتاب   افق   تقديس   كه   ابدا

 ناظر   به   ارض   و   اموال   فانيهٴ   او   نبوده   و   نخواهند  

 بود   حّق   الزال   ناظر   به   قلوب   عباد   خود   بوده   و   اين  

 هم   نظر   به   عنايت   كبری   است   كه   شايد   نفوس  

 فانيه   از   شئونات   ترابّيه   طاهر   و   مقّدس   شوند   و  

 به   مقامات   باقيه   وارد   گردند   واالّ   آن   سلطان  

 حقيقی   بنفسه   لنفسه   مستغنی   از   كلّ   بوده   نه   از  

 حّب   ممكنات   نفعی   به   او   راجع   و   نه   از   بغضشان  

 ضرّی   وارد   كلّ   از   امكنهٴ   ترابّيه   ظاهر   و   به   او   راجع  

ً   در   مقرّ   خود   كه   ً   واحدا  خواهند   شد   و   حّق   فردا

 مقّدس   از   مكان   و   زمان   و   ذكر   و   بيان   و   اشاره   و  

 وصف   و   تعريف   و   علوّ   و   دنوّ   بوده   مستقرّ   و   ال  

 يعلم   ذلك   االّ   هو   و   من   عنده   علم   الكتاب   ال   اله   االّ  

 هو   العزيز   الوّهاب   انتهی  

 ص    ۳۱ 

 ولكن   حسن   اعمال   منوط   به   آنكه   ذات   شاهانه  

 بنفسه   به   نظر   عدل   و   عنايت   در   آن   نظر   فرمايند   و  

 به   عرايض   بعضی   من   دون   بّينه   و   برهان   كفايت  

 نفرمايند   نسئل   هللاّ   ان   يؤيّد   الّسلطان   علی   ما   اراد  

 و   ما   اراد   ينبغی   ان   يكون   مراد   العالمين   و   بعد   اين  

 عبد   را   به   استانبول   احضار   نمودند   با   جمعی   از  

ً   با    فقرا   وارد   آن   مدينه   شديم   و   بعد   از   ورود   ابدا

 احدی   مالقات   نشد   چه   كه   مطلبی   نداشتيم   و  

 مقصودی   نبود   جز   آنكه   به   برهان   بر   كلّ   مبرهن  

ً   با   اهل    گردد   كه   اين   عبد   خيال   فساد   نداشته   و   ابدا

 فساد   معاشر   نه   فوالّذی   انطق   لسان   كلّ   شیء  

 بثنآء   نفسه   نظر   به   مراعات   بعضی   مراتب   توجّه  

 به   جهتی   صعب   بوده   ولكن   لحفظ   نفوس   اين  

 امور   واقع   شده   انّ   ربّی   يعلم   ما   فی   نفسی   و   انّه  

 علی   ما   اقول   شهيد   ملك   عادل   ظلّ   هللاّ   است   در  

 ارض   بايد   كلّ   در   سايهٴ   عدلش   مأوی   گيرند   و   در  

 ظلّ   فضلش   بياسايند   اين   مقام   تخصيص   و  

 تحديد   نيست   كه   مخصوص   به   بعضی   دون  

 بعضی   شود   چه   كه   ظلّ   از   مظلّ   حاكيست   حّق  

 جلّ   ذكره   خود   را   رّب   العالمين   فرموده   زيرا   كه   كلّ  

 را   تربيت   فرموده   و   ميفرمايد   فتعالی   فضله   الّذی  

 سبق   الممكنات   و   رحمته   الّتی   سبقت   العالمين  

 اين   بسی   واضح   است   كه   صواب   يا   خطا   علی  

 زعم   القوم   اين   طائفه   امری   كه   به   آن   معروفند   آن  

 را   حّق   دانسته   و   اخذ   كرده اند   لذا   از   ما   عندهم  

 ابتغآءً   لما   عند   هللاّ   گذشته اند   و   همين   گذشتن   از  

 جان   در   سبيل   محّبت   رحمن   گواهيست   صادق   و  

 شاهديست   ناطق   علی   ما   هم   يّدعون   آيا   مشاهده  

 شده   كه   عاقل   من   غير   دليل   و   برهان   از   جان  

 بگذرد   و   اگر   گفته   شود   اين   قوم   مجنونند   اين  

 بسی   بعيد   است   چه   كه   منحصر   به   يك   نفس   و  

 دو   نفس   نبوده   بلكه   جمعی   كثير   از   هر   قبيل   از  

 كوثر   معارف   الهی   سرمست   شده   به   مشهد   فدا  

 در   ره   دوست   به   جان   و   دل   شتافته اند   اگر   اين  

 نفوس   كه   للّه   از   ما   سواه   گذشته اند   و   جان   و   مال  

 در   سبيلش   ايثار   نموده اند   تكذيب   شوند   به   كدام 

 حجّت   و   برهان   صدق   قول   ديگران   علی   ما   هم  

 عليه   در   محضر   سلطان   ثابت   ميشود   مرحوم  

 حاجی   سّيد   محّمد   اعلی   هللاّ   مقامه   و   غمسه   فی  

 لجّة   بحر   رحمته   و   غفرانه   با   آنكه   از   اعلم   علمای  

 عصر   بودند   و   اتقی   و   ازهد   اهل   زمان   خود   و  

 جاللت   قدرشان   به   مرتبه  ای   بود   كه   السن   بريّه   كلّ  

 به   ذكر   و   ثنايش   ناطق   و   به   زهد   و   ورعش   موقن  

 در   غزای   با   روس   با   آنكه   خود   فتوای   جهاد  

 فرمودند   و   از   وطن   معروف   به   نصرت   دين   با   علم  

 مبين   توجّه   نمودند   مع ذلك   به   بطش   يسير   از   خير  

 كثير   گذشتند   و   مراجعت   فرمودند   يا   ليت   كشف  

 الغطآء   و   ظهر   ما   ستر   عن   األبصار   و   اين   طائفه  

 بيست   سنه   متجاوز   است   كه   در   ايام   و   ليالی   به  

 سطوت   غضب   خاقانی   معّذب   و   از   هبوب  



 عواصف   قهر   سلطانی   هر   يك   به   دياری   افتاده اند  

 چه   مقدار   از   اطفال   كه   بی   پدر   مانده اند   و   چه  

 مقدار   از   آباء   كه   بی   پسر   گشته اند   و   چه   مقدار   از  

 اّمهات   كه   از   بيم   و   خوف   جرأت   آنكه   بر   اطفال  

 مقتول   خود   نوحه   نمايند   نداشته اند   و   بسی   از  

 عباد   كه   در   عشی   با   كمال   غنا   و   ثروت   بوده اند   و  

 در   اشراق   در   نهايت   فقر   و   ذلّت   مشاهده   شده اند  

 ما   من   ارض   االّ   و   قد   صبغت   من   دمائهم   و   ما   من  

 هوآء   االّ   و   قد   ارتفعت   اليه   زفراتهم   و   در   اين  

 سنين   معدودات   من   غير   تعطيل   از   سحاب   قضا  

 سهام   بال   باريده   و   مع   جميع   اين   قضايا   و   باليا   نار  

 حّب   الهی   در   قلوبشان   به   شأنی   مشتعل   كه   اگر  

 كلّ   را   قطعه   قطعه   نمايند   از   حّب   محبوب  

 عالميان   نگذرند   بلكه   به  

 ص    ۳۲ 

 جان   مشتاق   و   آملند   آنچه   را   در   سبيل   الهی   وارد  

 شود   ای   سلطان   نسمات   رحمت   رحمن   اين   عباد  

 را   تقليب   فرموده   و   به   شطر   احديّه   كشيده   گواه  

 عاشق   صادق   در   آستين   باشد   ولكن   بعضی   از  

 علمای   ظاهره   قلب   انور   مليك   زمان   را   نسبت   به  

 ُمحرمان   حرم   رحمن   و   قاصدان   كعبهٴ   عرفان   مكّدر  

 نموده اند   ای   كاش   رأی   جهان آرای   پادشاهی   بر   آن  

 قرار   ميگرفت   كه   اين   عبد   با   علمای   عصر   مجتمع  

 ميشد   و   در   حضور   حضرت   سلطان   اتيان   حجّت  

 و   برهان   مينمود   اين   عبد   حاضر   و   از   حّق   آمل   كه  

 چنين   مجلسی   فراهم   آيد   تا   حقيقت   امر   در  

 ساحت   حضرت   سلطان   واضح   و   الئح   گردد   و   بعد  

 األمر   بيدك   و   انا   حاضر   تلقآء   سرير   سلطنتك  

 فاحكم   لی   او   علیّ   خداوند   رحمن   در   فرقان   كه  

 حجّت   باقيه   است   مابين   مأل   اكوان   ميفرمايد  

 فتمّنوا   الموت   ان   كنتم   صادقين   تمّنای   موت   را  

 برهان   صدق   فرموده   و   بر   مرآت   ضمير   منير  

 معلوم   است   كه   اليوم   كدام   حزبند   كه   از   جان   در  

 سبيل   معبود   عالميان   گذشته اند   و   اگر   كتب  

 استداللّيهٴ   اين   قوم   در   اثبات   ما   هم   عليه   به   دماء  

 مسفوكۀ   فی   سبيله   تعالی   مرقوم   ميشد   هرآينه  

 كتب   التحصی   مابين   بريّه   ظاهر   و   مشهود   بود  

 حال   چگونه   اين   قوم   را   كه   قول   و   فعلشان   مطابق  

 است   ميتوان   انكار   نمود   و   نفوسی   را   كه   از   يك  

 ذّره   اعتبار   در   سبيل   مختار   نگذشته   و   نميگذرند  

 تصديق   نمود   بعضی   از   علما   كه   اين   بنده   را   تكفير  

ً   مالقات   ننموده اند   و   اين   عبد   را    نموده اند   ابدا

 نديده اند   و   از   مقصود   مّطلع   نشده اند   و   مع ذلك  

 قالوا   ما   ارادوا   و   يفعلون   ما   يريدون   هر   دعوی   را  

 برهان   بايد   محض   قول   و   اسباب   زهد   ظاهره  

 نبوده   ترجمهٴ   چند   فقره   از   فقرات   صحيفهٴ  

 مكنونهٴ   فاطمّيه   صلوات   هللاّ   عليها   كه   مناسب  

 اين   مقام   است   به   لسان   پارسی   عرض   ميشود   تا  

 بعضی   از   امور   مستوره   در   پيشگاه   حضور  

 مكشوف   شود   و   مخاطب   اين   بيانات   در   صحيفهٴ  

 مذكوره   كه   به   كلمات   مكنونه   اليوم   معروفست  

 قومی   هستند   كه   در   ظاهر   به   علم   و   تقوی  

 معروفند   و   در   باطن   مطيع   نفس   و   هوی.  

 ميفرمايد  

 ای   بيوفايان   چرا   در   ظاهر   دعوی   شبانی   كنيد   و   در  

 باطن   ذئب   اغنام   من   شده ايد   مثل   شما   مثل  

 ستارهٴ   قبل   از   صبح   است   كه   در   ظاهر   دّری   و 

 روشن   است   و   در   باطن   سبب   اضالل   و   هالكت  

 كاروانهای   مدينه   و   ديار   من   است  

 و   همچنين   ميفرمايد  

 ای   به   ظاهر   آراسته   و   به   باطن   كاسته   مثل   تو   مثل  

 آب   تلخ   صافيست   كه   كمال   لطافت   و   صفا   از   آن  

 در   ظاهر   مشاهده   شود   و   چون   به   دست   صرّاف  

 ذائقهٴ   احديّه   افتد   قطره  ای   از   آن   را   قبول   نفرمايد  

 تجلّی   آفتاب   در   تراب   و   مرآت   هر   دو   موجود  

 ولكن   از   فرقدان   تا   ارض   فرق   دان   بلكه   فرق   بی  

 منتهی   در   ميان  

 ص    ۳۳ 

 و   همچنين   ميفرمايد  

 ای   پسر   دنيا   بسا   سحرگاهان   تجلّی   عنايت   من   از  

 مشرق   المكان   به   مكان   تو   آمد   و   تو   را   در   بستر  

 راحت   به   غير   مشغول   ديد   و   چون   برق   روحانی   به  

 مقرّ   عزّ   نورانی   رجوع   نمود   و   در   مكامن   قرب   نزد  

 جنود   قدس   اظهار   نداشتم   و   خجلت   تو   را  

 نپسنديدم  

 و   همچنين   ميفرمايد  

 ای   مّدعی   دوستی   من   در   سحرگاهان   نسيم  

 عنايت   من   بر   تو   مرور   نمود   و   تو   را   بر   فراش  



 غفلت   خفته   يافت   و   بر   حال   تو   گريست   و  

 بازگشت   انتهی  

 لذا   در   پيشگاه   عدل   سلطانی   نبايد   به   قول   مّدعی  

 اكتفا   رود   و   در   فرقان   كه   فارق   بين   حّق   و   باطل  

 است   ميفرمايد   يا   ايها   الّذين   آمنوا   ان   جائكم  

ً   بجهالة    فاسق   بنبأ   فتبينوا   ان   تصيبوا   قوما

 فتصبحوا   علی   ما   فعلتم   نادمين   و   در   حديث  

 شريف   وارد   ال   تصّدقوا   الّنّمام   بر   بعضی   از   علما  

 امر   مشتبه   شده   و   اين   عبد   را   نديده اند   و   آن  

 نفوس   كه   مالقات   نموده اند   شهادت   ميدهند   كه  

 اين   عبد   بغير   ما   حكم   هللاّ   فی   الكتاب   تكلّم  

 ننموده   و   به   اين   آيهٴ   مباركه   ذاكر   قوله   تعالی   هل  

 تنقمون   مّنا   االّ   ان   آمّنا   باللّه   و   ما   انزل   الينا   و   ما  

 انزل   من   قبل   ای   پادشاه   زمان   چشمهای   اين  

 آوارگان   به   شطر   رحمت   رحمن   متوجّه   و   ناظر   و  

 البّته   اين   باليا   را   رحمت   كبری   از   پی   و   اين   شدائد  

 عظمی   را   رخاء   عظيم   از   عقب   ولكن   اميد  

 چنانست   كه   حضرت   سلطان   بنفسه   در   امور  

 توجّه   فرمايند   كه   سبب   رجای   قلوب   گردد   و   اين  

 خير   محض   است   كه   عرض   شد   و   كفی   باللّه  

  ً  شهيدا

 سبحانك   اللّهمّ   يا   الهی   اشهد   بأنّ   قلب   الّسلطان  

 قد   كان   بين   اصبعی   قدرتك   لو   تريد   قلّبه   يا   الهی  

 الی   شطر   الرّحمة   و   االحسان   و   انّك   انت   المتعالی  

 المقتدر   المّنان   ال   اله   االّ   انت   العزيز   المستعان  

 در   شرايط   علما   ميفرمايد   و   اّما   من   كان   من  

ً   لهواه   ً   لدينه   مخالفا ً   لنفسه   و   حافظا  الفقهآء   صائنا

ً   ألمر   مواله   فللعوام   ان   يقلّدوه   الی   آخر   و    مطيعا

 اگر   پادشاه   زمان   به   اين   بيان   كه   از   لسان   مظهر  

 وحی   رحمن   جاری   شده   ناظر   شوند   مالحظه  

 ميفرمايند   كه   مّتصفين   به   اين   صفات   واردۀ   در  

 حديث   شريف   اقلّ   از   كبريت   احمرند   لذا   هر  

 نفسی   كه   مّدعی   علم  

 ص    ۳٤ 

 است   قولش   مسموع   نبوده   و   نيست   و   همچنين  

 در   ذكر   فقهای   آخر   الزّمان   ميفرمايد   فقهآء   ذلك  

 الزّمان   شرّ   فقهآء   تحت   ظلّ   الّسمآء   منهم   خرجت  

 الفتنة   و   اليهم   تعود   و   همچنين   ميفرمايد   اذا  

 ظهرت   راية   الحّق   لعنها   اهل   الّشرق   و   الغرب   و  

 اگر   اين   احاديث   را   نفسی   تكذيب   نمايد   اثبات   آن  

 بر   اين   عبد   است   چون   مقصود   اختصار   است   لذا  

 تفصيل   رواة   عرض   نشد   علمائی   كه   فی الحقيقه  

ً   متعرّض   اين   عبد    از   كأس   انقطاع   آشاميده اند   ابدا

 نشده اند   چنانچه   شيخ   مرتضی   اعلی   هللاّ   مقامه   و  

 اسكنه   فی   ظلّ   قباب   عنايته   در   ايام   توّقف   در  

 عراق   اظهار   محّبت   ميفرمودند   و   بغير   ما   اذن   هللاّ  

 در   اين   امر   تكلّم   ننمودند   نسئل   هللاّ   ان   يوّفق  

 الكلّ   علی   ما   يحّب   و   يرضی   حال   جميع   نفوس   از  

 جميع   امور   چشم   پوشيده اند   و   به   اذيّت   اين  

 طائفه   متوجّهند   چنانچه   اگر   از   بعضی   كه   بعد   از  

 فضل   باری   در   ظلّ   مرحمت   سلطانی   آرميده اند   و  

 به   نعمت   غير   متناهيه   متنّعمند   سؤال   شود   كه  

 در   جزای   نعمت   سلطانی   چه   خدمت   اظهار  

 نموده ايد   به   حسن   تدبير   مملكتی   بر   ممالك  

 افزوديد   و   يا   به   امری   كه   سبب   آسايش   رعّيت   و  

 آبادی   مملكت   و   ابقای   ذكر   خير   دولت   شود   توجّه  

 نموده ايد   جوابی   ندارند   جز   آنكه   جمعی   را   صدق   و  

 يا   كذب   به   اسم   بابی   در   حضور   سلطان   معروض  

 دارند   و   بعد   به   قتل   و   تاراج   مشغول   شوند   چنانچه  

 در   تبريز   و   منصوريّهٴ   مصر   بعضی   را   فروختند   و  

ً   در   پيشگاه   حضور    زخارف   كثيره   اخذ   نمودند   و   ابدا

 سلطان   عرض   نشده   كلّ   اين   امور   نظر   به   آن   واقع  

 شده   كه   اين   فقرا   را   بی معين   يافته اند   از   امور  

 خطيره   گذشته اند   و   به   اين   فقرا   پرداخته اند  

 طوائف   متعّدده   و   ملل   مختلفه   در   ظلّ   سلطان  

 مستريحند   يك   طائفه   هم   اين   قوم   باشند   بلكه  

 بايد   علوّ   هّمت   و   سموّ   فطرت   مالزمان   سلطانی  

 به   شأنی   مشاهده   شود   كه   در   تدبير   آن   باشند   كه  

 جميع   اديان   در   سايهٴ   سلطان   درآيند   و   مابين   كلّ  

 به   عدل   حكم   رانند   اجرای   حدود   هللاّ   محض   عدل  

 است   و   كلّ   به   آن   راضی   بلكه   حدود   الهّيه   سبب   و  

 علّت   حفظ   بريّه   بوده   و   خواهد   بود   بقوله   تعالی   و  

 لكم   فی   القصاص   حياة   يا   اولی   األلباب   از   عدل 

 حضرت   سلطان   بعيد   است   كه   به   خطای   نفسی  

 جمعی   از   نفوس   مورد   سياط   غضب   شوند   حّق  

 جلّ   ذكره   ميفرمايد   ال   تزر   وازرة   وزر   اخری   و   اين  

 بسی   معلوم   كه   در   هر   طائفه   عالم   و   جاهل   عاقل   و  

 غافل   فاسق   و   مّتقی   بوده   و   خواهد   بود   و   ارتكاب  



 امور   شنيعه   از   عاقل   بعيد   است   چه   كه   عاقل   يا  

 طالب   دنياست   و   يا   تارك   آن   اگر   تارك   است  

 البّته   به   غير   حّق   توجّه   ننمايد   و   از   اين   گذشته  

 خشية   هللاّ   او   را   از   ارتكاب   اعمال   منهّيهٴ   مذمومه  

 منع   نمايد   و   اگر   طالب   دنياست   اموری   كه   سبب  

 و   علّت   اعراض   عباد   و   وحشت   من   فی   البالد  

 شود   البّته   ارتكاب   ننمايد   بلكه   به   اعمالی   كه  

 سبب   اقبال   ناس   است   عامل   شود   پس   مبرهن  

 شد   كه   اعمال   مردوده   از   انفس   جاهله   بوده   و  

 خواهد   بود   نسئل   هللاّ   ان   يحفظ   عباده   عن   الّتوجّه  

 الی   غيره   و   يقرّبهم   اليه   انّه   علی   كلّ   شیء   قدير  

 سبحانك   اللّهمّ   يا   الهی   تسمع   حنينی   و   تری   حالی  

 و   ضرّی   و   ابتالئی   و   تعلم   ما   فی   نفسی   ان   كان  

ً   لوجهك   فاجذب   به   قلوب   بريّتك    ندائی   خالصا

 الی   افق   سمآء   عرفانك   و   قلب   الّسلطان   الی  

 يمين   عرش   اسمك   الرّحمن   ثمّ   ارزقه   يا   الهی  

 الّنعمة   الّتی   نزلت   من   سمآء   كرمك   و   سحاب  

 رحمتك   لينقطع   عّما   عنده   و   يتوجّه   الی   شطر  

 الطافك   ای   رّب   ايده   علی   نصرة   امرك   و   اعآلء  

 كلمتك   بين   خلقك   ثمّ   انصره   بجنود   الغيب   و  

 الّشهادة   ليسخّر   المدائن   باسمك   و   يحكم   علی  

 من   علی   األرض   كلّها   بقدرتك   و   سلطانك   يا   من  

 بيدك   ملكوت   االيجاد   و   انّك   انت   الحاكم   فی  

 المبدء   و   المعاد   ال   اله   االّ   انت   المقتدر   العزيز  

 الحكيم  

 ص    ۳٥ 

 به   شأنی   امر   را   در   پيشگاه   حضور   سلطانی   مشتبه  

 نموده اند   كه   اگر   از   نفسی   از   اين   طائفه   عمل  

 قبيحی   صادر   شود   آن   را   از   مذهب   اين   عباد  

 ميشمرند   فوهللاّ   الّذی   ال   اله   االّ   هو   اين   عبد  

 ارتكاب   مكاره   را   جائز   ندانسته   تا   چه   رسد   به   آنچه  

ً   در   كتاب   الهی   نهی   آن   نازل   شده   حّق    صريحا

 ناس   را   از   شرب   خمر   نهی   فرموده   و   حرمت   آن   در  

 كتاب   الهی   نازل   و   ثبت   شده   و   علمای   عصر   كّثر  

ً   ناس   را   از   اين   عمل   شنيع   نهی    هللاّ   امثالهم   طرّا

 نموده اند   مع ذلك   بعضی   مرتكبند   حال   جزای   اين  

 عمل   به   نفوس   غافله   راجع   و   آن   مظاهر   عزّ  

 تقديس   مقّدس   و   مبرّا   يشهد   بتقديسهم   كلّ  

 الوجود   من   الغيب   و   الّشهود   بلی   اين   عباد   حّق   را  

 يفعل   ما   يشآء   و   يحكم   ما   يريد   ميدانند   و   ظهورات  

 مظاهر   احديّه   را   در   عوالم   ملكّيه   محال  

 ندانسته اند   و   اگر   نفسی   محال   داند   چه   فرقست  

 مابين   او   و   قومی   كه   يد   هللاّ   را   مغلول   دانسته اند  

 اگر   حّق   جلّ   ذكره   را   مختار   دانند   بايد   هر   امری   كه  

 از   مصدر   حكم   آن   سلطان   قدم   ظاهر   شود   كلّ  

 قبول   نمايند   ال   مفرّ   و   ال   مهرب   ألحد   االّ   الی   هللاّ   ال  

 عاصم   و   ال   ملجأ   االّ   اليه   و   امری   كه   الزم   است  

 اتيان   دليل   و   برهان   مّدعی   علی   ما   يقول   و   يّدعی  

 ديگر   اعراض   ناس   از   عالم   و   جاهل   منوط   نبوده   و  

 نخواهد   بود   انبيا   كه   لئالی   بحر   احديّه   و   مهابط  

 وحی   الهّيه اند   محلّ   اعراض   و   اعتراض   ناس   واقع  

 شده اند   چنانچه   ميفرمايد   و   هّمت   كلّ   اّمة  

 برسولهم   ليأخذوه   و   جادلوا   بالباطل   ليدحضوا   به  

 الحّق   و   همچنين   ميفرمايد   ما   يأتيهم   من   رسول  

 االّ   كانوا   به   يستهزئون   در   ظهور   خاتم   انبيا   و  

 سلطان   اصفيا   روح   العالمين   فداه   مالحظه  

 فرمائيد   كه   بعد   از   اشراق   شمس   حقيقت   از   افق  

 حجاز   چه   مقدار   ظلم   از   اهل   ضالل   بر   آن   مظهر   عزّ  

 ذی   الجالل   وارد   شده   به   شأنی   عباد   غافل   بودند  

 كه   اذيّت   آن   حضرت   را   از   اعظم   اعمال   و   سبب  

 وصول   به   حّق   متعال   ميدانسته اند   چه   كه   علمای  

 آن   عصر   در   سنين   اّولّيه   از   يهود   و   نصاری   از   آن  

 شمس   افق   اعلی   اعراض   نمودند   و   به   اعراض   آن  

 نفوس   جميع   ناس   از   وضيع   و   شريف   بر   اطفای  

 نور   آن   نّير   افق   معانی   كمر   بستند   اسامی   كلّ   در  

 كتب   مذكور   است   از   جمله   وهب   بن   راهب   و  

 كعب   بن   اشرف   و   عبدهللاّ   ابیّ   و   امثال   آن   نفوس  

 تا   آنكه   امر   به   مقامی   رسيد   كه   در   سفك   دم   اطهر  

 آن   حضرت   مجلس   شوری   ترتيب   دادند   چنانچه  

 حّق   جلّ   ذكره   خبر   فرموده   و   اذ   يمكر   بك   الّذين  

 كفروا   ليثبتوك   او   يقتلوك   او   يخرجوك   و   يمكرون  

 و   يمكر   هللاّ   و   هللاّ   خير   الماكرين   و   همچنين  

 ميفرمايد   و   ان   كان   كبر   عليك   اعراضهم   فان  

ً   فی   ً   فی   األرض   او   سلّما  استطعت   ان   تبتغی   نفقا

 الّسمآء   فتأتيهم   بآية   ولو   شآء   هللاّ   لجمعهم   علی  

 الهدی   فال   تكوننّ   من   الجاهلين   تاللّه   از   مضمون  

 اين   دو   آيهٴ   مباركه   قلوب   مقرّبين   در   احتراقست  

 و   امثال   اين   امور   واردهٴ   محّققه   از   نظر   محو   شده  



ً   تفكر   ننموده   و   نمينمايند   كه   سبب   اعراض    و   ابدا

 عباد   در   احيان   ظهور   مطالع   انوار   الهّيه   چه   بوده   و  

 همچنين   قبل   از   خاتم   انبيا   در   عيسی   بن   مريم  

 مالحظه   فرمائيد   بعد   از   ظهور   آن   مظهر   رحمن  

 جميع   علما   آن   ساذج   ايمان   را   به   كفر   و   طغيان  

 نسبت   داده اند   تا   باالخره   به   اجازهٴ   حّنان   كه   اعظم  

 علمای   آن   عصر   بود   و   همچنين   قيافا   كه   اقضی  

 القضاة   بود   بر   آن   حضرت   وارد   آوردند   آنچه   را   كه  

 قلم   از   ذكرش   خجل   و   عاجز   است   ضاقت   عليه  

 األرض   بوسعتها   الی   ان   عرّجه   هللاّ   الی   الّسمآء   و  

 اگر   تفصيل   جميع   انبيا   عرض   شود   بيم   آن   است  

 كه   كسالت   عارض   گردد   و   مخصوص   علمای  

 تورات   بر   آنند   كه   بعد   از   موسی   ع   نبیّ   مستقلّ  

 صاحب   شريعت   نخواهد   آمد   نفسی   از   اوالد   داود  

 ظاهر   خواهد   شد   و   او   مرّوج   شريعت   تورات  

 خواهد   بود   تا   به   اعانت   او   حكم   تورات   مابين   اهل  

 ص    ۳٦ 

 شرق   و   غرب   جاری   و   نافذ   گردد   و   همچنين   اهل  

 انجيل   محال   دانسته اند   كه   بعد   از   عيسی   بن   مريم  

 ع   صاحب   امر   جديد   از   مشرق   مشّيت   الهی  

 اشراق   نمايد   و   مستدلّ   به   اين   آيه   شده اند   كه   در  

 انجيل   است   انّ   الّسمآء   و   األرض   تزوالن   ولكن  

ً   و   بر   آنند   كه   آنچه    كالم   ابن   االنسان   لن   يزول   ابدا

 عيسی   بن   مريم   ع   فرموده   و   امر   نموده   تغيير   نيابد  

 در   يك   مقام   از   انجيل   ميفرمايد   انّی   ذاهب   و   آت  

 و   در   انجيل   يوحّنا   هم   بشارت   داده   به   روح  

 تسلّی دهنده   كه   بعد   از   من   می آيد   و   در   انجيل   لوقا  

 هم   بعضی   عالمات   مذكور   است   ولكن   چون  

 بعضی   از   علمای   آن   ملّت   هر   بيانی   را   تفسيری   به  

 هوای   خود   نمودند   لذا   از   مقصود   محتجب   ماندند  

 فيا   ليت   اذنت   لی   يا   سلطان   لنرسل   الی   حضرتك  

 ما   تقرّ   به   العيون   و   تطمئنّ   به   الّنفوس   و   يوقن   كلّ  

 منصف   بأنّ   عنده   علم   الكتاب   و   بعضی   از   ناس  

 چون   از   جواب   خصم   عاجزند   به   حبل   تحريف  

 كتب   متمّسكند   و   حال   آنكه   ذكر   تحريف   در  

 مواضع   مخصوصه   بوده   لو   ال   اعراض   الجهآلء   و  

 اغماض   العلمآء   لقلت   مقاالً   تفرح   به   القلوب   و  

 تطير   الی   الهوآء   الّذی   يُسمع   من   هزيز   ارياحه   انّه   ال  

 اله   االّ   هو   ولكنّ   اآلن   لعدم   اقتضآء   الزّمان   منع  

 اللّسان   عن   البيان   و   ختم   انآء   الّتبيان   الی   ان   يفتح  

 هللاّ   بقدرته   انّه   لهو   المقتدر   القدير  

 سبحانك   اللّهمّ   يا   الهی   اسئلك   باسمك   الّذی   به  

 سخّرت   من   فی   الّسموات   و   األرض   ان   تحفظ  

 سراج   امرك   بزجاجة   قدرتك   و   الطافك   لئالّ   تمرّ  

 عليه   ارياح   االنكار   من   شطر   الّذين   غفلوا   من   اسرار  

 اسمك   المختار   ثمّ   زد   نوره   بدهن   حكمتك   انّك  

 انت   المقتدر   علی   من   فی   ارضك   و   سمائك   ای  

 رّب   اسئلك   بالكلمة   العليا   الّتی   بها   فزع   من   فی  

 األرض   و   الّسمآء   االّ   من   تمّسك   بالعروة   الوثقی  

 ان   ال   تدعنی   بين   خلقك   فارفعنی   اليك   و   ادخلنی  

 فی   ظالل   رحمتك   و   اشربنی   زالل   خمر   عنايتك  

 ألسكن   فی   خبآء   مجدك   و   قباب   الطافك   انّك  

 انت   المقتدر   علی   ما   تشآء   و   انّك   انت   المهيمن  

 القّيوم  

 يا   سلطان   قد   خبت   مصابيح   االنصاف   و  

 اشتعلت   نار   االعتساف   فی   كلّ   األطراف   الی   ان  

 جعلوا   اهلی   اساری   من   الزّورآء   الی   الموصل  

 الحدبآء   ليس   هذا   اّول   حرمة   هتكت   فی   سبيل  

 هللاّ   ينبغی   لكلّ   نفس   ان   ينظر   و   يذكر   ما   ورد   علی  

 آل   الرّسول   اذ   جعلهم   القوم   اساری   و   ادخلوهم   فی  

 دمشق   الفيحآء   و   كان   بينهم   سّيد   الّساجدين   و  

 سند   المقرّبين   و   كعبة   المشتاقين   روح   ما   سواه  

 فداه   قيل   لهم   أ   انتم   الخوارج   قال   ال   وهللاّ   نحن  

 عباد   آمّنا   باللّه   و   آياته   و   بنا   افترّ   ثغر   االيمان   و  

 الحت   آية   الرّحمن   و   بذكرنا   سالت   البطحآء   و  

 ماطت   الّظلمة   الّتی   حالت   بين   األرض   و   الّسمآء  

 قيل   أ   حرّمتم   ما   احلّه   هللاّ   او   حلّلتم   ما   حرّمه   هللاّ  

 قال   نحن   اّول   من   اتّبع   اوامر   هللاّ   و   نحن   اصل  

 األمر   و   مبدئه   و   اّول   كلّ   خير   و   منتهاه   نحن   آية  

 القدم   و   ذكره   بين   األمم   قيل   أ   تركتم   القرآن   قال  

 فينا   انزله   الرّحمن   و   نحن   نسائم   الّسبحان   بين  

 األكوان   و   نحن   الّشوارع   الّتی   انشعبت   من   البحر  

 األعظم   الّذی   احيی   هللاّ   به   األرض   و   يحييها   به   بعد  

 موتها   و   مّنا   انتشرت   آياته   و   ظهرت   بّيناته   و   برزت  

 آثاره   و   عندنا   معانيه   و   اسراره   قيل   ألیّ   جرم   مليتم  

 قال   لحّب   هللاّ   و   انقطاعنا   عّما   سواه   انّا   ما   ذكرنا  

 عبارته   عليه  

 ص    ۳۷ 



ً   من   بحر   الحيوان   الّذی    الّسالم   بل   اظهرنا   رشحا

ً   فی   كلماته   ليحيی   به   المقبلون   و    كان   مودعا

 يّطلعوا   علی   ما   ورد   علی   امنآء   هللاّ   من   قوم   سوء  

 اخسرين   و   نری   اليوم   يعترض   القوم   علی   الّذين  

 ظلموا   من   قبل   و   هم   يظلمون   اشدّ   مّما   ظلموا   و  

 ال   يعرفون   تاللّه   انّی   ما   اردت   الفساد   بل   تطهير  

 العباد   عن   كلّ   ما   منعهم   عن   الّتقرّب   الی   هللاّ  

ً   علی   مضجعی   مرّت    مالك   يوم   الّتناد   كنت   نائما

 علیّ   نفحات   ربّی   الرّحمن   و   ايقظتنی   من   الّنوم   و  

 امرنی   بالّندآء   بين   األرض   و   الّسمآء   ما   كان   هذا  

 من   عندی   بل   من   عنده   يشهد   بذلك   سكان  

 جبروته   و   ملكوته   و   اهل   مدائن   عزّه   ونفسه   الحّق  

 ال   اجزع   من   الباليا   فی   سبيله   و   ال   عن   الرّزايا   فی  

 حّبه   و   رضائه   قد   جعل   هللاّ   البآلء   غادية   لهذه  

 الّدسكرة   الخضرآء   و   ذبالة   لمصباحه   الّذی   به  

 اشرقت   األرض   و   الّسمآء   هل   يبقی   ألحد   ما   عنده  

ً   عن   مالك   ناصيته   لو   ينظر    من   ثروته   او   يغنيه   غدا

 احد   فی   الّذين   ناموا   تحت   الرّضام   و   جاوروا   الرّغام  

 هل   يقدر   ان   يمّيز   رمم   جماجم   المالك   عن   براجم  

 المملوك   ال   ومالك   الملوك   و   هل   يعرف   الوالة   من  

 الرّعاة   و   هل   يمّيز   اولی   الّثروة   و   الغنآء   من   الّذی  

 كان   بال   حذآء   و   وطآء   تاللّه   قد   رفع   الفرق   االّ   لمن  

 قضی   الحّق   و   قضی   بالحّق   اين   العلمآء   و  

 الفضآلء   و   األمرآء   اين   دّقة   انظارهم   و   حّدة  

 ابصارهم   و   رّقة   افكارهم   و   سالمة   اذكارهم   و   اين  

 خزائنهم   المستورة   و   زخارفهم   المشهودة   و  

 سررهم   الموضونة   و   فرشهم   الموضوعة   هيهات  

  ً ً   و   جعلهم   قضآء   هللاّ   هبآءً   منثورا  قد   صار   الكلّ   بورا

 قد   نثل   ما   كنزوا   و   تشّتت   ما   جمعوا   و   تبّدد   ما  

 كتموا   اصبحوا   ال   يُری   االّ   اماكنهم   الخالية   و  

 سقوفهم   الخاوية   و   جذوعهم   المنقعرة   و   قشيبهم  

 البالية   انّ   البصير   ال   يشغله   المال   عن   الّنظر   الی  

 المآل   و   الخبير   ال   تمسكه   األموال   عن   الّتوجّه   الی  

 الغنیّ   المتعال   اين   من   حكم   علی   ما   طلعت  

 الّشمس   عليها   و   اسرف   و   استطرف   فی   الّدنيا   و  

 ما   خلق   فيها   اين   صاحب   الكتيبة   الّسمرآء   و   الرّاية  

 الّصفرآء   اين   من   حكم   فی   الزّورآء   و   اين   من   ظلم  

 فی   الفيحآء   و   اين   الّذين   ارتعد   الكنوز   من   كرمهم   و  

 قبض   البحر   عند   بسط   اكّفهم   و   هممهم   و   اين   من  

 طال   ذراعه   فی   العصيان   و   مال   ذرعه   عن   الرّحمن  

 اين   الّذی   كان   ان   يجتبی   اللّّذات   و   يجتنی   اثمار  

 الّشهوات   اين   ربّات   الكمال   و   ذوات   الجمال   اين  

 اغصانهم   المتمائلة   و   افنانهم   المتطاولة   و  

 قصورهم   العالية   و   بساتينهم   المعروشة   و   اين  

 دّقة   اديمها   و   رّقة   نسيمها   و   خرير   مائها   و   هزيز  

 ارياحها   و   هدير   ورقائها   و   حفيف   اشجارها   و   اين  

ً   لهم    سحورهم   المفترّة   و   ثغورهم   المبتسمة   فواها

 قد   هبطوا   الحضيض   و   جاوروا   القضيض   ال  

 يسمع   اليوم   منهم   ذكر   و   ال   ركز   و   ال   يعرف   منهم  

 امر   و   ال   رمز   أ   يمارون   القوم   و   هم   يشهدون   أ  

 ينكرون   و   هم   يعلمون   لم   ادر   بأیّ   واد   يهيمون   اما  

 يرون   يذهبون   و   ال   يرجعون   الی   متی   يغيرون   و  

 ينجدون   يهبطون   و   يصعدون   أ   لم   يأن   للّذين   آمنوا  

 ان   تخشع   قلوبهم   لذكر   هللاّ   طوبی   لمن   قال   او  

 يقول   بلی   يا   رّب   آن   و   حان   و   ينقطع   عّما   كان   الی  

 مالك   األكوان   و   مليك   االمكان   هيهات   ال   يحصد  

 االّ   ما   زرع   و   ال   يؤخذ   االّ   ما   وضع   االّ   بفضل   هللاّ   و  

 كرمه   هل   حملت   األرض   بالّذی   ال   تمنعه   سبحات  

 الجالل   عن   الّصعود   الی   ملكوت   ربّه   العزيز  

 المتعال   و   هل   لنا   من   العمل   ما   يزول   به   العلل   و  

 يقرّبنا   الی   مالك   العلل   نسئل   هللاّ   ان   يعاملنا  

 بفضله   ال   بعدله   و   يجعلنا   من   الّذين   توجّهوا   اليه   و  

 انقطعوا   عّما   سواه  

 ص    ۳۸ 

 يا   ملك   قد   رأيت   فی   سبيل   هللاّ   ما   ال   رأت   عين   و  

 ال   سمعت   اذن   قد   انكرنی   المعارف   و   ضاق   علیّ  

 المخارف   قد   نضب   ِضحضاح   الّسالمة   و   اصفرّ  

 َضحضاح   الرّاحة   كم   من   الباليا   نزلت   و   كم   منها  

 سوف   تنزل   امشی   مقبالً   الی   العزيز   الوّهاب   و  

 ورائی   تنساب   الحُباب   قد   استهلّ   مدمعی   الی   ان  

 بلّ   مضجعی   و   ليس   حزنی   لنفسی   تاللّه   رأسی 

 يشتاق   الرّماح   فی   حّب   مواله   و   ما   مررت   علی  

 شجر   االّ   و   قد   خاطبه   فؤادی   يا   ليت   قطعت  

 السمی   و   صلب   عليك   جسدی   فی   سبيل   ربّی   بل  

 بما   اری   الّناس   فی   سكرتهم   يعمهون   و   ال   يعرفون  

 رفعوا   اهوائهم   و   وضعوا   الههم   كأنّهم   اتّخذوا   امر  

ً   و   يحسبون   انّهم   محسنون   ً   و   لعبا ً   و   لهوا  هللاّ   هزوا

 و   فی   حصن   األمان   هم   محصنون   ليس   األمر   كما  



ً   يرون   ما   ينكرون   فسوف   يخرجنا   اولو    يظّنون   غدا

 الحكم   و   الغنآء   من   هذه   األرض   الّتی   سّميت  

 بأدرنة   الی   مدينة   عكاء   و   مّما   يحكون   انّها   اخرب  

 مدن   الّدنيا   و   اقبحها   صورة   و   اردئها   هواء   و   انتنها  

 مآء   كأنّها   دار   حكومة   الّصدی   ال   يسمع   من   ارجائها  

 االّ   صوت   ترجيعه   و   ارادوا   ان   يحبسوا   الغالم   فيها  

 و   يسّدوا   علی   وجوهنا   ابواب   الرّخآء   و   يصّدوا   عّنا  

 عرض   الحياة   الّدنيا   فيما   غبر   من   ايّامنا   تاللّه   لو  

 ينهكنی   اللّغب   و   يهلكنی   الّسغب   و   يجعل  

 فراشی   من   الّصخرة   الّصّمآء   و   مؤانسی   وحوش  

 العرآء   ال   اجزع   و   اصبر   كما   صبر   اولو   الحزم   و  

 اصحاب   العزم   بحول   هللاّ   مالك   القدم   و   خالق  

 األمم   و   اشكر   هللاّ   علی   كلّ   األحوال   و   نرجو   من  

 كرمه   تعالی   بهذا   الحبس   يعتق   الرّقاب   من  

 الّسالسل   و   األطناب   و   يجعل   الوجوه   خالصة  

 لوجهه   العزيز   الوّهاب   انّه   مجيب   لمن   دعاه   و  

 قريب   لمن   ناجاه   و   نسئله   ان   يجعل   هذا   البآلء  

ً   لهيكل   امره   و   به   يحفظه   من   سيوف    األدهم   درعا

 شاحذة   و   ُقُضب   نافذة   لم   يزل   بالبآلء   عال   امره   و  

 سنا   ذكره   هذا   من   سّنته   قد   خلت   فی   القرون  

 الخالية   و   األعصار   الماضية   فسوف   يعلم   القوم   ما  

 ال   يفقهونه   اليوم   اذا   عثر   جوادهم   و   طوی   مهادهم  

 و   كلّت   اسيافهم   و   زلّت   اقدامهم   لم   ادر   الی   متی  

 يركبون   مطّية   الهوی   و   يهيمون   فی   هيمآء   الغفلة  

 و   الغوی   أ   يبقی   عزّة   من   عزّ   و   ذلّة   من   ذلّ   ام   يبقی  

 من   اتّكأ   علی   الوسادة   العليا   و   بلغ   فی   العزّة   الغاية  

 القصوی   ال   وربّی   الرّحمن   كلّ   من   عليها   فان   و  

 يبقی   وجه   ربّی   العزيز   المّنان   ایّ   درع   ما   اصابها  

 سهم   الرّدی   و   ایّ   فود   ما   عرّته   يد   القضآء   و   ایّ  

 حصن   ُمنع   عنه   رسول   الموت   اذ   اتی   و   ایّ   سرير  

 ما   كسر   و   ایّ   سدير   ما   قفر   لو   علم   الّناس   ما   ورآء  

 الختام   من   رحيق   رحمة   ربّهم   العزيز   العالّم   لنبذوا  

 المالم   و   استرضوا   عن   الغالم   و   اّما   اآلن   حجّبونی  

 بحجاب   الّظالم   الّذی   نسجوه   بأيدی   الّظنون   و  

ً   لهذه   اللّيلة    األوهام   سوف   تشّق   اليد   البيضآء   جيبا

ً   يومئذ   يدخل   ً   رتاجا  الّدلمآء   و   يفتح   هللاّ   لمدينته   بابا

ً   و   يقولون   ما   قالته   الالّئمات    فيها   الّناس   افواجا

 من   قبل   ليظهر   فی   الغايات   ما   بدا   فی   البدايات   أ  

 يريدون   االقامة   و   رجلهم   فی   الرّكاب   و   هل   يرون  

 لذهابهم   من   اياب   ال   ورّب   األرباب   االّ   فی   المآب  

 يومئذ   يقوم   الّناس   من   األجداث   و   يسئلون   عن  

 الّتراث   طوبی   لمن   ال   تسومه   األثقال   فی   ذلك  

 اليوم   الّذی   فيه   تمرّ   الجبال   و   يحضر   الكلّ   للّسؤال  

 فی   محضر   هللاّ   المتعال   انّه   شديد   الّنكال   نسئل  

 هللاّ   ان   يقّدس   قلوب   بعض   العلمآء   من   الّضغينة 

 و   البغضآء   لينظروا   األشيآء   بعين   ال   يغلبها  

 االغضآء   و   يصعدهم   الی   مقام   ال   تقلّبهم   الّدنيا   و  

 رياستها   عن   الّنظر   الی   األفق   األعلی   و   ال   يشغلهم  

 المعاش   و   اسباب   الفراش   عن   اليوم   الّذی  

 ص    ۳۹ 

 فيه   يجعل   الجبال   كالفراش   ولو   انّهم   يفرحون   بما  

 ورد   علينا   من   البآلء   سوف   يأتی   يوم   فيه   ينوحون   و  

 يبكون   وربّی   لو   خّيرت   فيما   هم   عليه   من   العزّة   و  

 الغنآء   و   الّثروة   و   العآلء   و   الرّاحة   و   الرّخآء   و   ما   انا  

 فيه   من   الّشّدة   و   البآلء   الخترت   ما   انا   فيه   اليوم   و  

 اآلن   ال   ابّدل   ذّرة   من   هذه   الباليا   بما   خلق   فی  

 ملكوت   االنشآء   لو   ال   البآلء   فی   سبيل   هللاّ   ما   لذّ  

 لی   بقائی   و   ما   نفعنی   حياتی   و   ال   يخفی   علی   اهل  

 البصر   و   الّناظرين   الی   المنظر   األكبر   انّی   فی   اكثر  

ً   تحت   سيف   علّق    ايّامی   كنت   كعبد   يكون   جالسا

 بشعرة   واحدة   و   لم   يدر   متی   ينزل   عليه   أ   ينزل   فی  

 الحين   او   بعد   حين   و   فی   كلّ   ذلك   نشكر   هللاّ   رّب  

 العالمين   و   نحمده   فی   كلّ   األحوال   انّه   علی   كلّ  

 شیء   شهيد   نسئل   هللاّ   ان   يبسط   ظلّه   ليسرعنّ  

 اليه   الموحّدون   و   يأوينّ   فيه   المخلصون   و   يرزق  

ً   و   من   افق   الطافه    العباد   من   روض   عنايته   َزهرا

ً   و   يؤيّده   فيما   يحّب   و   يرضی   و   يوّفقه   علی   ما    ُزهرا

 يقرّبه   الی   مطلع   اسمائه   الحسنی   ليغّض   الّطرف  

 مّما   يری   من   االجحاف   و   ينظر   الی   الرّعّية   بعين  

 االلطاف   و   يحفظهم   من   االعتساف   و   نسئله  

 تعالی   ان   يجمع   الكلّ   علی   خليج   البحر   األعظم  

 الّذی   كلّ   قطرة   منه   تنادی   انّه   مبّشر   العالمين   و  

 محيی   العالمين   و   الحمد   للّه   مالك   يوم   الّدين   و  

ً   الی   ً   ألمره   و   ناظرا  نسئله   تعالی   ان   يجعلك   ناصرا

 عدله   لتحكم   علی   العباد   كما   تحكم   علی   ذوی  

 قرابتك   و   تختار   لهم   ما   تختاره   لنفسك   انّه   لهو  

 المقتدر   المتعالی   المهيمن   القّيوم  



 كذلك   عّمرنا   الهيكل   بأيادی   القدرة   و   االقتدار   ان  

 كنتم   تعلمون   هذا   لهيكل   وعدتم   به   فی   الكتاب  

 تقرّبوا   اليه   هذا   خير   لكم   ان   كنتم   تفقهون   انصفوا  

 يا   مأل   األرض   هذا   خير   ام   الهيكل   الّذی   بُنی   من  

 الّطين   توجّهوا   اليه   كذلك   امرتم   من   لدی   هللاّ  

 المهيمن   القّيوم   اتّبعوا   األمر   ثمّ   احمدوا   هللاّ   ربّكم  

 فيما   انعم   عليكم   انّه   هو   الحّق   ال   اله   االّ   هو   يظهر  

 ما   يشآء   بقوله   كن   فيكون  

 ص  
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