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شناختن  و ممكن نيست كه بشناسد او را شيئ بحق  شناختن  خود نشناخته است او را هيچ شيئ حق  

ى ت خود و تجل  فرموده است او را بمليك مشي   ت خلقزيرا كه آنچه اطالق ميشود بر او ذكر شيئي  

شيئ تا آنكه يقين كنند مقعد او و خلق فرموده آيۀ معرفت او را در كنه كل   فرموده باو بنفس او در علو  

است ظاهر و باطن و او است خالق و رازق و او است قادر و عالم و  ل و آخر و اوباينكه او است او  

و ناظر و او است قاهر و قائم و او است محيى و مميت و او است مقتدر و ممتنع و او  او است سامع

تقديس او و  تسبيح او و سمو    بر علو  است متعالى و مرتفع و او است كه داللت نكرده و نميكند اال  

ت خود و نيست از براى او لي   باو  لى اال  و و ارتفاع تكبير او و نبوده از براى او او  امتناع توحيد ا

ته و باو بدء ق باني  ته و حق  ئ بشيئي  ر قد شي  شيئ بما قد قدر فيه او يقد  ت خود و كل   بخخري  آخرى اال  

 راى او كل  شيئ را و او است كه از ب شيئ را و باو عود ميفرمايد خلق كل  فرموده خداوند خلق كل  

س بوده كنه ذات او از هر اسم و وصفى و متعالى بوده كافور ساذج اسماء حسنى بوده و هست و مقد  

ل و ال د او از هر امتناعى و ارتفاعى و او است او  ه بوده جوهر مجر  او از هر بهائى و عالئى و منز  

و است باطن و ال يدرك يعرف به و او است آخر و ال يوصف به و او است ظاهر و ال ينعت به و ا

و او است شيئ  "بمن يظهر"ل من آمن و او است او   "بمن يظهره هللا"ل من يؤمن به و او است او  

شيئ بموت او شيئ برزق او داده ميشود و موت كل  شيئ بخلق او ميشود و رزق كل   واحد كه خلق كل  

عين  ث او ظاهر ميشود لم يرشيئ ببعشيئ بحيات او ظاهر ميشود و بعث كل  ظاهر ميشود و حيات كل  

 ةااللوهي   ةوجه فى ظل   ةالمستقر   ةبوبي  الر   ةو طلع ةالوجود بمثله ال من قبل و ال من بعد ذلك اسم الهوي  

ها لما لم ه ما ذكرت ذكر نار اذ ان  شيئ حب  كل   و لو علمت ان يذوقن   ةعلى سلطان الوحداني   ةو المستدل  

ه نور من نور فى نور الى من حب   لما يذوقن    كل  فيها و عليها و اال  تها بما هى تسجد لها خلقت كينوني  

و معيد و او است كه  ءه مبدهللا لنوره من يريد ان   على نور يهدى هللا بنوره من يشاء و يرفعن   نور

شيئ از نفس او خلق خداوند واحد احد از براى او بظهور نفس او هيجده نفس كه خلق شده اند قبل كل  

بكنه ذات خود شهادت  فرموده تا آنكه كل   شيئ مستقر  ت كل  آيۀ معرفت ايشان را در كينوني   فرموده و

 بعرفان نفس لم يزل و حكم نفرموده احدى از ممكنات را اال   ل و حى  دهند بر اينكه او است واحد او  

االمر من قبل   له الخلق وا سويه خلق عنده قد خلق بامره االم ت خود اذ كل  خود و توحيد كنه كينوني  

العالمين و بعد مخفى نباشد بر ناظر اين كلمات كه خداوند خلق قرآن را عود  و من بعد ذلك رب  

شيئ كل   شيئ را بدعا كأن  فرمود در روز قيامت بظهور نفس خود در او و بعد خلق فرمود خلق كل  

ا كه او است ما ينقطع حينئذ قد خلق زيرا كه هر شيئ كه خلق شده از براى يوم ظهور هللا بوده زير

 شيئ و بعد كه ظاهر شد بظهور آيات قدرت خود شبهۀ نيست كه كل  شيئ و ما ينتهى اليه كل  اليه كل  

ه لي  ت او  مشي   و جل   شيئ بكمال ما يمكن ان يوصل بلقاء هللا رسيدند دو مرتبه خلق فرمود خداوند عز  

در خلق بديع ذكر شد دليل است كه خلق او  شيئشيئ را و چونكه اآلن خلق كل  را و خلق فرمود باو كل  

 هللا لم يزل كان فى علو   لم يزل و ال يزال بوده اذ لم يكن شأن كان هللا الها و لم يكن خلق يعبده و ان  

شيئ در اين آن كه آن يوم جمعه است بما يذكره هللا شده و ل خلق كل  ه و او  حد   قدسه و ما دونه فى دنو  
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او فرموده الى ان يعيده زيرا كه  در ظل   ق بدع را بامر خود خلق و مستقر  ه اين خلالعز   حضرت رب  

م فرموده خلق شيئ قديرا و منظ  هللا كان على كل   يعيده و ان   شبهه نيست كه هللا يبدء ذلك الخلق ثم  

يكه نازل فرموده از ساحت قدس خود و مشرق ساخته از شمس جود  شيئ باوامر شيئ را بعدد كل  كل  

ل در كمال گشته از براى ظهور قيامت اخرى تا آنكه شيئ متكم  شيئ در كل  شيئ بذكر كل  آنكه كل  خود تا 

شيئ ان كان من نفی بعدله و ان كان من اثبات بفضله اذ علم او  جزا دهد هر شيئ را جزاى كل  

شيئ  شيئ بر كل   شيئ و قدرت او قبل خلق كل  شيئ بعد كل  شيئ مثل علم او است بكل  شيئ قبل كل  بكل  

شيئ شيئ و قادرا على كل   شيئ لم يزل هللا كان عالما بكل  شيئ بر كل   بمثل قدرت او است بعد خلق كل  

 موات و من فى االرض و ما بينهما ال اله اال  ح له من فى الس  له االسماء الحسنى من قبل و من بعد يسب  

هر  شيئ و در ظل  گشته بعدد كل  ب هو العزيز المحبوب و بعين يقين نظر كن كه ابواب دين بيان مترت  

د و عاملند و سند و ممج  ر و مقد  حند و مكب  بابى مالئکۀ سموات و ارض و ما بينهما باذن هللا مسب  

در يوم ظهور هللا كه ظهور نقطۀ بيان است در آخرت او راجع باو خواهند شد و هر گاه  م و كل  معظ  

شيئ نزد او ظاهر گشته فطوبى لمن يحشر يوم كل  شيئ از نفوس ممتنعه راجع باو شوند ثمرۀ بعدد كل  

من قد دان  ه ذات نفس قد رجع اليها كل  شيئ اذ ان  ه هللا عن باب من ابواب كل  بين يدى هللا و ليقبلن   ةالقيم

و  ثم   و لتسرعن   ثم   و لتسرعن   ثم   و لتسرعن   فى ذلك ثم   بالبيان بما قد عمل فى ذلك الباب فلتسرعن  

شيئ و ابواب كل   حاسبين است چه بسا كه حاضر نشود نزد او كل   خداوند اسرع كل   زيرا كه لتسرعن  

فرمايد در قبضه خود  را مطوى   حكم فرمايد بعود خلق بيان و سمواتى كه در بيان مرتفع شده كل  

 ر شده و در حينى كه خداوند عودره در نزد مؤمنين باو متكث  ابواب متكث   بمثل آنكه در قرآن بما ال عد  

 ي  نفس واحده كه يك باب از ابواب حکم ذكر ميشود نزد او كذلك خلق قرآن فرموده نبود نزد او اال  

 سئلون و در آنوقت كه عود كل  شيئ يعن كل   ا يفعل و كل  سئل عم  يريد ال ي يفعل هللا ما يشاء و يحكم و

ه بر ارض اسم باسط ت بودنقطه كه مظهر ربوبي   شيئ در بيان شد مقر  خلق قرآن شد و بدء خلق كل  

ل و لم يشهد على ذلك شد و راجع شد بنقطۀ او   مطوى   بود كه سمواتى كه در قرآن مرتفع شده بود كل  

از امر قيامت و عرض بر او خداوند   هللا و من عنده مع آنكه نازل نفرموده بود در قرآن امرى اهم  اال  

اين نفوس يك  و در حين رجع از كل   ن شده بودند بدين قرآننفوسي كه متدي   محصى است عدد كل  

شيئ در نشأۀ اخرى بامر هللا متعالى گشته شيئ شده و خلق كل  نفس بين يدى هللا بوده كه عود كل  

ون ان هار تحب  يل و الن  كم و انتم بالل  عن هللا رب   انفسكم ان يا اولى البيان ان ال تحتجبن   فلتراقبن  

   . سونتتقد  

 

 ال اله اال  ﴿موده كلمۀ فرض ن و جل   شيئ امرى كه خداوند عز  از عدد كل   لو در باب او  {  4:  4} 

خواهد شد و معرفت  كلمۀخواهد شد و نشر خلق آخر از اين  كلمۀبيان راجع باين  اذ كل   اا حق  حق   ﴾هللا

 ةنقطها بع و من يوقن ان  ذى قد جعله هللا ذات حروف الس  منوط است بمعرفت نقطۀ بيان ال   كلمۀاين 

شيئ بنفسها و كل   ةها هى قائمتى ان  ال   ةلي  األو   ةها هى مشي  البيان فى أولٰيها و ان   ةقرآن فى أخرٰيها و نقطال
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ار ه اذ من لم يؤمن بها نفى يدخل فى الن  ته على توحيد رب  يخلق بامرها و قائم بها فاذا قد شهدت كينوني  

ن يؤمن بها تلك اعلى مم   ةجن   االثبات و اى   ن لم يؤمن بها و من يؤمن بها يدخل فىنار ابعد مم   و اى  

 كلمۀر اين دو اآلصال و نظر مكن  و  دها بالغت رب  دست و مج  د  ت و قمت و كبر  حت و عظ  سب   دق ةكلم

ر داينكه نظر ميكنى   بمثلر شمس سماء و نظر مكن بمن يؤمن بها اال  د بمثل اينكه نظر ميكنى اال  

و ظاهره  و جل   باسم من اسماء هللا عز   دته يستمبع كينوني  س  ذات حروف المن يؤمن ب مرآت اذ كل  

خلق  دشيئ باين شيئ واحو كل   ددميگر دشيئ راجع باين شيئ واحاالثبات كل   ةشجر ةمن ورق ةورق

نى ان  " :شأن ذى ينطق فى كل  ال   "من يظهره هللا" نفس نيست اال   در قيامت بعد دو اين شيئ واح دميشو

است  انكه اودو ب "ونداى فاعبونى خلقى ان يا خلقى اي  دما  و ان   ،شيئكل    انا رب  انا هللا ال اله اال  

 هللا و هر ر او اال  د ده نميشوديدو  دباشن از او مرآت ملك كه حروف حى   دى ميشومرآت هللا كه متجل  

ه و باو دخلق او ش ءدچنانكه باو ب ده الى هللا ميشوباو متوج   دميگوي ﴾ هللاال اله اال  ﴿ كلمۀر بيان دكس 

ال اله ﴿كه ما  دنگوئي "من يظهره هللا"ر وقت ظهور دثمرۀ اين علم اين است كه  دخلق او ميشو دعو

ر ظهور دشبحى است از شمس او كه  دين اين است زيرا كه آنچه ميگوئيدميگوئيم و اصل  ﴾ هللااال  

زيرا كه اگر مرآت  دخلق بنفس خو ات كل  از كينوني   كلمۀباين  ه و او است احق  دى شاوالى او متجل  

ن يا افناكم عر   دق دو است كه او ميگويشمس ظاهر است كه شبح ا در نزدر من شمس است د دبگوي

نتم ما أ فإن   ه بالحق  يوم قيام "ه هللايظهرن  بمن " ن ال تحتجبن  كم أرب   ةي كلمكم فدوجو خلق البيان علو  

 هو ه ال اله اال  هللا على نفسه على ان   دشه دق به ذلك ما قتكم و ما ينطدبه تنطقون مثال ظهوره فى افئ

شبهه نيست  دين است ميگويد كه جوهر كل   كلمۀر قرآن اين دوم و امروز هر نفسى كه المهيمن القي  

در فؤاد او بوده  كلمۀو شمس اين  دمن قبل ميگوي -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا  دكه بقول محم  

ى است و لذا راجع ميشود باو در ظهور اخراى او كه ظهور نقطۀ لين امروز متجل  كه شبح آن در قائ

ات خلق مرتفع نشده بود و بيان است نه اوالى او زيرا كه در ظهور اوالى او شجرۀ توحيد در كينوني  

حال كه هزار و دويست و هفتاد سال گذشت اين شجره بمقام ثمر رسيده هر كس در او هست شبحى 

ظاهر خواهد كرد مثل زدم باعلی  نقطۀ فرقان كه عين نقطۀ بيان است در نزد او البد  از آن شمس 

در وقت موت همين را ميگويند  ل دين ثابت ميشود و كل  قائم بخن است و بقول آن او   كه دين كل   كلمۀ

ها من مثال  الى ما قد بدء و اذا ارتفعت المرآت ما فيو باو راجع ميشوند إذ اشباح المرايا ال يرجع اال  

كلمۀ  تها جائيكه علو  مرآتي    فى حد  مس يرجع اليها اذ قد بدئت منها و لم يكن رجعها و ال عودها اال  الش  

ع كلمۀ بيان من بعد نزد شمس حقيقت اين قسم باشد چگونه است شئونى كه متفر   فرقان من قبل و علو  

ۀ هدى و ابواب هدى و مسائل ائم   و معرفت است از معرفت اسماء هللا و معرفت نبى   كلمۀبر اين 

تى كه بدء وجود و ال يحصى هست هر نفسى بيكى از آنها محتجب شده از كينوني   ه كه ال يعد  فروعي  

بر شمس  او از او بوده و راجع ميشود باو در صورتى كه از شجرۀ اثبات بوده و آيۀ توحيد او مدل  

اليق ذكر نيست زيرا كه نفوسى كه خود را منسوب بر او نبوده كه  بوده و اگر العياذ باهلل كه مدل  

ت آنها بوده نه در بقرآن كرده چقدر حكم بغير ما انزل هللا در ايدى ايشان هست و اين در ذكر كينوني  
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 ته لما لم يدل  ته و كينوني  يرجع الى كينوني   ع الى ما دون الحق  ات اذ ما يتفر  ع على الكينوني  ذكر ما يتفر  

ه است راجع ميشود بخنها و آنها اگر آيات ات حق  ع بكينوني  ر عند هللا و آنچه ما يتفر  على هللا ال يذك

ا كان ه باشند در مراياى افئدۀ خود نه مستودعه در بدء و عود راجع ميشوند بمقاعد خود و لم  مستقر  

يچ شأن و نبوده است از براى فيض خداوند در ه ةتلك المرايا ال تزال مستدل   ةمس لم تزل مشرقالش  

،ى احداشرك برب  اى و ال هللا هللا رب   :تعطيل و نفادى من يقل
 
بع باب هللا لن ذات حروف الس   و ان   

و طوبى  ،لل من الواحد االو  و  ذا قد فاز بذلك الباب االاف ،"بمن يظهره هللا"و يؤمن  ،ادعو معه بابا

    .هم يعرضونعلى هللا رب   ذلك يوم كل   ،للفائزين من حسن يوم عظيم

 

 

 

 

  لانی من الواحد االو  الباب الث   { 4:  5} 

 

و مظاهر نفس او بدنيا شد و ايشان  -ى هللا عليه و اله صل   -د ص اين باب آنكه رجوع محم  ملخ  

ت او نموده آيات باب او ل عبادى بودند كه بين يدى هللا در يوم قيامت حاضر شدند و اقرار بوحداني  او  

ان نمن علی الذين استضعفوا فی  دو نري﴿ :ر قرآند ده بوده كه فرمودبوع دناودو خ دندرساني را بكل  

﴾و نجعلهم الوارثين ةاالرض و نجعلهم ائم
 
 - دت محم  ليل كه نبو  دو بهمان  دانيده گررا ائم  ايشان 

اولى العلم ظاهر  دهللا و عن دنيا عنداز قبل ثابت است بهمان رجوع ايشان ب -ى هللا عليه و اله صل  

و شبهه نيست كه  دليل آيات هللا است كه ما على االرض از اتيان بمثل آنها عاجز ميباشندت و آن اس

ل و طاعت و رضاى او و شبهه نيست كه دو معرفت او است و اقرار بع داوندخ دبتوحي دشرف عب

ذى ه زيرا كه هر ديدت است فائز گرو عز   علو   سه قبل از هر نفسى بخنچه جوهر كل  د  اين نفوس مق

ل انوارى و شبهه نيست كه ايشان او   داوند برضاى خاال   ده نميكندى مشاهعز   در كنروحى كه تصو  

ه تبليغ آنها را دقبول نمو دبر باب خو ده بوده و آياتى كه نازل فرموده نمودى هللا سجدكه بين ي دندبو

ر تسع تسع دو بق دهللا باشعلى  ل  دم دعب در امكان اعلى تر از اين نيست كه فؤادى ه و هيچ علو  دفرمو

ه دارا دميكن در حيات خودزيرا كه هر نفس آنچه  دمحتجب نباش دعشر عشر تاسعه از محبوب خو

و شبهه نيست كه رضاء هللا ظاهر  كل   د رضاء هللا را زيرا كه اين است منتهاى مقصاال   دنميكن

و شبهه نيست كه اين  دباشه درا عطا فرمو دت خوباو حج   داوند برضاى آنكسى كه خاال   دنميشو

ى و اعلى فوق هر علو   مسترضى شده و همين است علو   ئشيسه برضاى خداوند قبل كل  د  انوار مق

ى و شبهه نيست كه رجع ايشان در ظهور آخرت اعظم تر است نزد خداوند ابهى فوق هر سمو   سمو  

                                                 
 
  06 ة، اآلي(46)الكهف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ي أََحدًاي َواَل أُْشِرُك بَِرب  ُهَو هللاُ َرب  ﴿: قال تعالى  
 
  9 ة، اآلي(56)القصص  ةالقرآن الكريم، سور،﴾َوَنْجعَلَُهُم اْلَواِرثِينَ  ةْجعَلَُهْم أَئِمَّ َونُِريدُ أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي األَْرِض َونَ﴿: قال تعالى  



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

5 

ثابت ميشود اگر چه ظهور ت ثابت شده امروز واليت از ظهور بدء ايشان در قبل و بخنچه قبل نبو  

اسماء در  رجع آن و لكن چون ظاهر شده بظهور هللا كل   د است درنقطۀ بيان همان بعينه ظهور محم  

ل و آخر و ظاهر و باطن و از براى اسماء حسنى على هللا هستند زيرا كه او است او   و مستدل   ظل  

س زيرا كه چهارده نفس مقد   ى  مخصوص گردانيده خداوند اسماء ايشان را در اين كور بحروف ح

بوده و اسم مكنون مصون كه باسماء ابواب اربعه يا انوار عرش يا حوامل خلق و رزق و موت و 

ميشوند كه اقرب اسماء بوده اند الى هللا و ما سواى آنها مهتدى   عدد حى  حيات مذكور ميشوند كه كال  

ن را بايشان و رجع خواهد فرمود خلق بيان هستند بهداى ايشان زيرا كه بدء فرمود خداوند خلق بيا

ساجد بوده و هستند در هر  را بايشان و ايشان انوارى بوده اند كه لم يزل و ال يزال نزد عرش حق  

ه از براى ايشان بوده و ظهورى باسمى مذكور نزد خلق بوده و در هر ظهورى تغيير اسماء جسدي  

ت در افئدۀ ايشان ظاهر بوده و اگر نبود بقرب كينوني   على هللا بوده و ت كه مدل  لكن اسماء كينوني  

خود نتوانستند بين يدى هللا حاضر شوند لم يزل و ال يزال بوده و هست و از براى خداوند اسماء ما 

بهدايت اينها  ى گشته چنانكه هدايت كل  باين اسماء متجل   بوده و هست و لكن كل   ةبما ال نهاي ةال نهاي

  هللا بل در فؤاد هيچ نفس مؤمنى و مؤمنۀ ديده نميشود اال  اسماء ديده نمى شود اال   شده و در افئدۀ اين

له الخلق و له   هللا وحده االود اال  باو است از خداوند و در او ديده نميش آن اسمى كه فؤاد آن مستمد  

 -ى هللا عليه و اله ل  ص -د وم و هر نفسى كه مؤمن بمحم  القي    هو الحى  االمر من قبل و من بعد ال اله اال  

 . شيئ شهيد يجزى بما كسبوا و هللا على كل  او و ان كال   بوده با دون آن رجع نموده در ظل  

 

  لالث من الواحد االو  الباب الث   { 4:  0} 

 راجع شد بدنيا با آنچه مؤمن باو بودند و دون آن و او ثانى من آمن -الم عليه الس   - در اينكه على  

  . بعد از سين قطه استبالن  

 

  لابع من الواحد االو  الباب الر   { 4:  2} 

   .بحيات دنيا با هر كس كه مؤمن بخن بود و دونهاراجع شد  -ى هللا عليها صل   -اينكه فاطمه در 

 

  لالباب الخامس من الواحد االو   { 4:  6} 

 . بخن بود و دون آنراجع شد بحيات دنيا با هر كس كه مؤمن  -الم عليه الس   -در اينكه حسن 

 

  لادس من الواحد االو  الباب الس   { 4:  2} 

  . راجع شد بحيات دنيا با هر كس كه مؤمن بخن بود و دون آن -الم عليه الس   -در اينكه حسين 

 

  لابع من الواحد االو  الباب الس   { 4:  6} 
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هر كس كه مؤمن بخن بود و دون راجع شد بحيات دنيا با  -الم عليه الس   -ابن الحسين  در اينكه على  

 . آن

 

  لامن من الواحد االو  الباب الث   { 4:  6} 

 . راجع شد بحيات دنيا با هر كس كه مؤمن بخن بود و دون آن -الم عليه الس   - د بن على  در اينكه محم  

 

  لاسع من الواحد االو  الباب الت   { 4:  5} 

جع شد بحيات دنيا با هر كس كه مؤمن بخن بود و دون را -الم عليه الس   -د در اينكه جعفر بن محم  

  . آن

 

  لالباب العاشر من الواحد االو   { 4:  40} 

 . رجوع فرمود بدنيا با هر كس كه مؤمن بخن بود و دون آن -الم عليه الس   - در اينكه موسى بن جعفر

 

 

 

  لالباب الحادی و العشر من الواحد االو   { 4:  44} 

  . رجوع فرمود بدنيا با هر کس که مؤمن بخن بود و دون آن -الم عليه الس   -بن موسی  در اينکه علی  

 

  لانى و العشر من الواحد االو  الباب الث   { 4:  45} 

  . رجوع فرمود بدنيا با هر كس که مؤمن بخن بود و دون آن -الم عليه الس   - د بن على  در اينكه محم  

 

  لشر من الواحد االو  الث و العالباب الث   { 4:  40} 

 . رجوع فرمود بدنيا با هر كس كه مؤمن بخن بود و دون آن -الم عليه الس   -د بن محم   در اينكه على  

 

  لابع و العشر من الواحد االو  الباب الر   { 4:  42} 

  .رجوع فرمود بدنيا با هر كس كه مؤمن بخن بود و دون آن -الم عليه الس   - در اينكه حسن ابن على  

 

 

 

  لالباب الخامس و العشر من الواحد االو   { 4:  46} 
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نات بظهور نقطۀ بيان كه بعينه ظهور ظاهر شد بخيات و بي   -الم عليه الس   - ةدر اينكه حضرت حج  

ل ذكر شد و نقطۀ فرقان در ثانى و ظهور حضرت در باب ن در او  نقطه فرقان است اگرچه نقطۀ بيا

ت ظاهر است در د كه صرف ظهور هللا است باسم الوهي  در مقام تجر   آن اينكه نقطه خامس عشر سر  

 ت بر كل  ه است در مقام ثانى ذكر شد و در مقام قائمي  لي  ت او  ن كه مشي  ل ذكر شد و در مقام تعي  مقام او  

ت لم لي  نفس كه مخصوص بظهور رابع عشر است در باب خامس عشر ذكر شد و نقطه در مقام او  

اسماء از نفس اسماء بنفسها و مثال اين در  بذكر كل   وده و هست و او است احق  ال يزال ب تزل و

ت اسماء هم هست مع آنكه ظاهر باسم الوهي   ت هم هست و كل  ت هست اسم ربوبي  وقتى كه اسم الوهي  

ل امكنۀ خود ظاهر اذ هو االو   اسماء در علو   لم يزل و ال يزال در مقام نقطه مذكور است و امثلۀ كل  

اسم فى حين  ذى يذكر باسم كل  اهر و هو ال  ذى هو الظ  ذى هو اآلخر و هو الباطن فى حين ال  ى حين ال  ف

 . وم هو القائم القي  ذى لم يذكر باسم ال اله اال  ال  

 

  لالباب السادس و العشر من الواحد االو   { 4:  42} 

 . و دون ن حق  ل رجوع فرمود بدنيا با هر كس كه باو مؤمن بود مدر اينكه باب او  

 

 

 

  لابع و العشر من الواحد االو  الباب الس   { 4:  46} 

 . و دونه در اينكه باب ثانى رجوع فرمود بدنيا با هر كس كه باو مؤمن بود من حق  

 

  لامن و العشر من الواحد االو  الباب الث   { 4:  46} 

 . و دونه من حق  در اينكه باب ثالث رجوع فرمود بدنيا با هر كس كه باو مؤمن بود 

 

  لاسع و العشر من الواحد االو  الباب الت   { 4:  45} 

 . دونه در اينكه باب رابع رجوع فرمود بدنيا با هر كس كه باو مؤمن بود من حق  
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 .ليلو الد   ةالحج   ةفى بيان معرف انىل من الواحد الث  الباب االو   { 5:  4} 

 

اهل آن كور تفاخر  ه در هر كور بخنچه اعلى علو  شأن ص اين باب آنكه خداوند عالم عز  ملخ  

بفصاحت كالم بود از اين  ت را نازل ميفرمايد چنانچه در زمان نزول قرآن افتخار كل  مينمايند حج  

ى هللا عليه و صل   -فصاحت نازل فرمود و او را معجزۀ رسول هللا  جهت خداوند قرآن را باعلى علو  

و دين اسالم را  -ى هللا عليه و اله صل   -ت رسول هللا ي  اثبات حق   قرار داد و در قرآن خداوند -اله 

م ميكنند و ه تكل  بحروف هجائي   ت آن آنكه كل  نات است و دليل بر اعظمي   بخيات كه اعظم بي  نفرموده اال  

ه را بشأنى نازل فرموده كه اگر ما على االرض جمع شوند و بخواهند آيۀ خداوند عالم كلمات قرآني  

آن آنكه خداوند نازل فرمود قرآن را  عاجز ميشوند و سر   ابل آيات قرآن بياورند نميتوانند و كل  در مق

ه باشد بلسان خود حضرت و آن شجرۀ ممتنعه هيچ حرفى نازل دي  ت كه حقيقت محم  از شجرۀ مشي  

ذلك الخلق امرا ا قد بدئنا ان  " : و اخذ روح آن ميكند در حين نزول مثال اگر نازل فرمايدنميفرمايد اال  

شيئ زيرا كه غير ما يذكر به اسم كل   ق بكل  فاذا ذكر البدء يتعل   "شيئ قائمينا على كل  ا کن  ا ان  من لدن  

خلق بدء شوند و  شيئ و نزد قول او كل  شيئ نيست كه كالم آن مهيمن باشد بر كل  خداوند محيط بكل  

شيئ قادرين زيرا كه حين نزول ا على كل  ا كن  ا ان  ذلك الخلق وعدا علين ا لنعيدن  ل هللا و ان  كذلك ان ينز  

شيئ در مظهر اين آيه ميشود كه در يوم قيامت بين يدى هللا حاضر شود اخذ ارواح عود كل   كلمۀاين 

م ميفرمايد از شيئ صدق نمايد و غير هللا مقتدر بر اين نيست زيرا كه آنچه خداوند تكل  كه عود كل  

ين است از حروف نفى ميشود و اگر ي  يئ خلق ميشود اگر در دون عل  ت ششجرۀ حقيقت بنفسها كينوني  

است و در هر شيئ كه نازل  ين است از حروف اثبات ميشود زيرا كه قول هللا حق  ي  از حروف عل  

ل من هذا قد نز   است و علی شود و داللت كند بر اينكه او حق   ق ميگيرد كه ذكر حق  يت تعل  شود شيئ  

ر در در مقام خود شده و هر نفسى كه تفك   و بيان خلق روح كلمۀ حق   حق   ةو الجن   ار حق  الن   قبل ان  

ات انفس و آفاق ه بخيات هللا در كينوني  لي  ه بظهور نقطۀ او  ي  اون نمايد بيقين مشاهده ميكند كه ارواح حق  

 نى يتبي  سهم حت  اآلفاق و فى انف سنريهم آياتنا فى﴿ :ت ميگردد چنانكه خداوند قبل در قرآن در آيۀمتذو  

﴾ه الحق  لهم ان  
 
شيئ نشود كه روح فؤادش باشد ادراك ت كل  ذكر فرموده و تا آنكه كسى ناظر بكينوني   

ت شيئ و اين معنى ميشود در كينوني   ق حق  نميكند بر اينكه بذكر قول تحق   قول هللا حق   ق على ان  تحق  

ق شيئ و مميت شيئ و محيى شيئ إذ غير او خالق شيئ و راز و جل   مخصوص است بخداوند عز  

آنچه او نازل فرموده از  كه در ملك او باو نفى نفى شود يا اثبات اثبات در ظل   كلمۀنيست و هر 

 آنچه از مظاهر آيات هللا و كلمات آن ظاهر ميگردد آيات حشر ميشود بلكه نيست آن كلمات بعينه اال  

ين نازل ي  بخن ميشود و حينی كه دون حروف عل   زيرا كه حينى كه خداوند ذكر مؤمن ميفرمايد خلق او

خلق و اعظم  ت است بر كل  آنكه آيات هللا حج   ميفرمايد خلق ارواح آن به اون ميشود اين است سر  

                                                 
 
  60 ة، اآلي(24)فصلت  ةالقرآن الكريم، سور،﴾َشِهيد  نَّهُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َسنُِريِهْم آَياتِنَا ِفي اآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّى َيتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََوَلْم يَْكِف بَِرب َِك أَ ﴿: قال تعالى  
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افتخار نات و اكبر ظهورات است بر اثبات قدرت او و علم او و شبهه نيست كه در كور نقطۀ بيان بي  

فت و شئونات ممتنعه نزد اهل واليت بوده از اين جهت خداوند توحيد و دقايق معر اولوااللباب بعلم

تجريد  توحيد و سمو   ت رسول خدا در نفس آيات قرار داده و در علو  ت او را مثل حج  عالم حج  

 كسی كه درك ننمايد كلماتى از لسان او جارى فرموده كه هر ذا روح توحيدى نزد او خاشع شده اال  

ۀ ما ال نهايه از نزد او ظاهر فرموده كه ه و علمي  فرموده و شئون حكمي   مآنچه او با محبوب خود تكل  

ممكنات است  د كل  غير هللا قدر آنرا ندانسته و عارف نگشته اگر چه ظهور شمس حقيقت بنفسها مسد  

موجودات  ب كل  عرفان او و ليكن بچيزيكه خداوند در او گذاشته از آيات و كلمات خود مجذ   از علو  

آثار خود هل يكن له من عدل ليعرف او من كفو لينعت به او من شبه ليشبه به او من  است بضياء

 ا كل   هللا و ان  قرين يقترن به او من مثال يماثل به فسبحان هللا عن ذلك تسبيحا عظيما اذ ال يرى فيه اال  

ت و او را حج  نات خود را عطا فرموده له عابدون و در اين كور خداوند عالم بنقطۀ بيان آيات و بي  

ما على االرض جمع شوند نميتوانند آيۀ بمثل آياتيكه خداوند از  شيئ قرار داده و اگر كل  ممتنعه بر كل  

ر كند بيقين مشاهده ميكند كه اين آيات لسان او جارى فرموده اتيان نمايند و هر ذى روحى كه تصو  

هر كس كه خواسته جارى  از شأن بشر نيست بلكه مخصوص خداوند واحد احد است كه بر لسان

رسل و  ت زيرا كه او است مرسل كل   از نقطۀ مشي  فرموده و جارى نفرموده و نخواهد فرمود اال  

ۀ بشر ظاهر ميشد از حين نزول قرآن تا حين نزول كتب و هر گاه اين امرى بود كه از قو   منزل كل  

با  كرده باشد با وجودى كه كل   بيان كه هزار و دويست و هفتاد سال گذشت بايد كسى به آيۀ اتيان

عاجز شده و نتوانستند و امروز اگر  ولى كل   را نمايند هللا ةخواستند كه اطفاء كلمقدرت خود  علو  

ت آيات ي  ل نزول بيان تا امروز بيقين مشاهده ميكند كه آنهائى كه اعتراف بحج  ر كند از او  كسى تصو  

عرفان  ت ايشان و لكن علو  ي  بوده و اگر ظاهر نبوده حج   فرموده حجج هللا نموده و تبليغ آنها را بكل  

دچكس پوشيده نيست زيرا که ادنى تالمذۀ مرحوم سي  ايشان نزد هي
 
علماء  لو  اعلی ع -الم عليه الس   - 

ت آيات نموده اند چه از اين ي  و حكماى روى ارض را پشت پا زده و در اشخاصى كه تصديق بحج  

تقواى ايشان نبوده و نيست اگر چه ذكر اين از جهت  كس شبهۀ در علو  طايفه چه غير آنها نزد هيچ

ما على االرض و   آنچه خداوند شهادت دهد معادل نميشود با شهادت كل  ضعف مردم است و اال  

ت قرار داده است او را و  بشهادت كسى كه حج  شبهۀ نيست كه شهادت خداوند ظاهر نميشود اال  

تى است باقيه من عند شيئ زيرا كه اين حج  جز ما على االرض از كل  كافى است شهادت نفس آيات بع

امر هللا  ر در ظهور اين شجره نمايد بال ريب تصديق در علو  و هر گاه كسى تصو   ةهللا الى يوم القيم

م بخنها متعل   مينمايد زيرا كه از نفسى كه بيست و چهار سال از عمر او گذشته و از علومى كه كل  

ل و در عرض پنج ى بوده و حال باين نوع كه تالوت آيات مينمايد بدون فكر و تأم  ميگشته متعر  

مقامات  ه در علو  ساعت هزار بيت در مناجات مينويسد بدون سكون قلم و تفاسير و شئون علمي  

                                                 
 
 سيد کاظم رشتی     
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علماء و حكماء در آن موارد اعتراف بعجز از ادراك آنها  معرفت و توحيد ظاهر مينمايد كه كل  

اجتهاد نموده  عمر ل عمر تا آخرذلك من عند هللا هست علمائي كه از او   يست كه كل  نموده شبهۀ ن

 ت نموده و آخر االمر كلماتى است كه اليق ذكر نيست كل  چگونه در وقت نوشتن بسطرى عربى دق  

 از اين است كه بتوان او را شناخت بغير او و اجل    امر هللا اعز  ت خلق بوده و اال  اينها از جهت حج  

بل غير او شناخته ميشود باو قسم بذات خداوندى كه وحده وحده بوده و هست كه آثار آن مضئی تر 

درجۀ علم  هدايت او اگر باعلى علو   است از ضياء شمس در نهار و آثار آنهائيكه مهتدى شده اند بعلو  

ذلك كيف يدرك و عرفان واصل گردند مثل آثار آنها مثل نور كواكب است در ليل و استغفر هللا عن 

ما يذكر  ل بذكر الحدود سبحان هللا و تعالى عن كل  بحر االزل ببحر الحدوث و كيف يعرف ذكر االو  

 ۀ خلق بود كه ذكر شد و اال  اينها نظر بمقامات حدودي   موات كل  به االشارات فى ملكوت االرض و الس  

ر اين قيامت چنانچه خداوند آنچه احتجاج ميشود يوم قيامت اين است چنانكه بهمين احتجاج شد د

مؤمنين باو گفتند كه كتاب هللا هست بعد  سؤال فرمود بلسان لسان خود كه آيا قرآن كتاب كی است كل  

من عند  گفتند ال و هللا كل   ةسؤآل كرده شد كه آيا فرقى در ميان فرقان و بيان ديده ميشود اولواالفئد

د وند عالم نازل فرمود كه اون بود كالم من بلسان محم   اولواالبصار بعد خدار اال  نا و ما يتذك  رب  

و هر  -باب هللا  -بع و اين است كالم من بلسان ذات حروف الس   -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

 آنكه ايمان ى از براى او نيست اگر بخواهد در ايمان خود ثابت باشد اال  كس باون ايمان آورده مفر  

ت او و اعمال او كيوم لم يكن شيئا عند هللا مذكورا و بعد  باطل خواهد شد كينوني  آورد باين آيات و اال  

و جهد عمل ميكنيد از براى  ل عمر تا آخر عمر بمنتهاى جد  از او   نازل فرمود اى خلق من كل  

ه را عامل هستيد الجل آنست كه من در كتاب خود نازل كرده و رضاى من اگر امرى از امور فرعي  

ب بسوى من ميجوئيد بواسطۀ آنست ۀ هدى ايمان آورده ايد يا آنكه بزيارت قبور ايشان تقر  م  اگر بائ

 -ى هللا عليه و اله صل   -د رسول هللا ت محم  كه در قرآن برمز اسمای آنها نازل شده و اگر اقرار بنبو  

است كه  ميكنيد بواسطۀ آن است كه رسول من بوده و اگر در حول كعبه طواف ميكنيد بواسطۀ آن

من او را بيت خود خوانده و اگر قرآن را معظم ميداريد بواسطه آن است كه آن كالم من است و بر 

آنچه ميكند بواسطۀ نسبت او است بمن چنانكه نزد خود  ت آدم باشد البد  هر نفسى اگر چه از نفس ام  

عد من محتجب شده ر كرده و از ظهورات بچنين فهميده و حال آنكه محتجب شده و خالف واقع تصو  

زيرا كه هيچ شيئ نيست مگر آنكه راجع ميشود حكم او باين هيكل انسانى كه خلق شده است بامر 

 ت او اال  ثابت نميشود نبو   من و آن نبى   من و آن هيكل راجع ميشود درجه بدرجه تا آنكه ميرسد بنبى  

م ظهور من است كه بنفسه ظاهر تى كه باو عطا شده و امروز كه يوبكتابى كه نازل شده بر او و حج  

لى است و  از براى ذات من نه او  شده و اين ذكر بنفسه مثل ذكر كعبه است كه بيت خود خوانده و اال  

نه آخرى و نه ظهوريست و نه بطونى بلكه امروز آنچه راجع باين نفسى كه از قبل من آيات مرا 

يشود راجع بمن نميشود اين است ظهور تالوت مينمايد شود راجع بمن ميشود و آنچه راجع باو نم

ر در بيان من بنفسه و بطون من بذاته زيرا كه غير اين ممكن در امكان نيست و اعالى از اين متصو  
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ر ميكنيد كه در بنسبت بمن در مقاعد خود چنان تصو   نميشود چقدر محتجب هستيد اى خلق كه كل  

ت قدرت مرا كه خزائن اون فطرت او است رضاى من هستيد و آيتی كه داللت بر من ميكند و آيا

او را در جبلى ساكن كرده ايد كه احدى از اهل آن قابل ذكر  باذن من تالوت مى نمايد بغير حق  

كتاب من است نيست و بين  نيست و در نزد او كه درنزد من است غير يك نفس كه از حروف حى  

د درجات و حال آنكه بمقاعدى كه بتعد  يدى او كه بين يدى من است در ليل يك مصباح مضيئ نيست 

ذ و از او ده مشرق و ما على االرض كه از براى او خلق شده بخالء او متلذ  باو ميرسد مصابيح متعد  

بقدر يك مصباح محتجب اين است كه من شهادت ميدهم در اين روز بر خلق خود و دون شهادت من 

ق من اعالى از حضور بين يدى نفس من و تى از براى خلنزد من ال شيئ بوده و هست و هيچ جن  

از احتجاب اين خلق بمظهر نفس من و ايمان نياوردن بخيات  ايمان بخيات من نيست و هيچ نارى اشد  

م مينمايد نمی بينيد آيات مرا بخنچه قبل در كتاب من نبوده و نيست اگر ميگوئيد از قبل من چگونه تكل  

باو مؤمن بمن  كه ديديد كه ثابت شد كتاب من و امروز كل  من گفتيد حال هم حيا نميكنيد و حال آن

هستيد و عنقريب خواهيد ديد كه افتخار شما بايمان باين آيات است و ليكن امروز كه نفع ميدهد انفس 

كم محتجب شده ايد و هيچ ضرر نرسيده و نخواهد رسيد بر شما را اظهار ايمان بما ال ينفعكم و يضر  

م بر انفس خود ر رسيده و ميرسد بانفس خودتان راجع ميگردد ترح  مظهر نفس من و آنچه ضر

ق است رضاى من نموده و در هوائى كه گمان رضاى من ميكنيد عروج نموده و در جائيكه محق  

س خود كه هيچ باو ثابت است از منسوبين بقرآن محتجب شده ايد قسم بذات مقد   تى كه دين كل  بحج  

از احتجاب بمن و آيات  ز ظهور من وآيات من نيست و هيچ نارى اشد  تى از براى اين خلق اعلی اجن  

من نيست و هر گاه ميگوئيد عجز ما نزد ما ثابت نيست سير نموده در شرق ارض و غرب ارض 

ما على االرض راجع ميشود بقطع اسالم و هر  است بال معنى زيرا که امروز حق   كلمۀاگر چه اين 

عاجز هستند و اگر اينها ميگويند ما عاجز  دليل است كه كل   گاه فصحاى اين قطع عاجز هستند

ب و سرقت اگر چه در نزد هر نيستيم چرا اتيان نمينمايند بخيۀ مثل آيات ما از فطرت نه بنحو تكس  

است كه بقدر سحره در زمان موسى اظهار آنچه در نزد خود است نمايند و حمد خداوند را  ى البد  حق  

رضاى  مروز از علماى اين قطع بقدر اين هم ظاهر نشده بزعم خود در علو  كه از زمان ظهور تا ا

علماى اسالم را بس  بخيات قدرت خود محتجب هستند و همين ذل   ق حق  سير مينمايند و از محق   حق  

ق اسالم بوده و هست محتجب كه بنسبت اسالم اظهار علم اسالم را مينمايند و از كسيكه كالم او محق  

ر باحتجاب خود راضى ميبودند و ظلم بر نفسى نميكردند و حكم بغير آنچه در قرآن ميشوند و اگ

نازل شده بود نميكردند خود را بنار انداخته بودند و حال خود را و اشخاصى كه ايشان را علماى 

اسالم دانسته بلكه هر كس از ظهور هللا محتجب گشته و ميشود عذاب آنها از براى ايشان است و هر 

ر در آيات هللا نموده عجز خود را مشاهده مينموده و آنوقت نه سلطان اسالم و نه يشان تفك  گاه ا

است و  باع حق  بات   نميشدند زيرا كه افتخار كل   او بودند راضى باحتجاب از حق   اشخاصيكه در ظل  

ر االمر هر گاه مشتبه كارى هم نزد آنها ننموده امر باينجا منتهى نگشته چنانچه شبهه نيست كه آخ
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ت او چنانچه امروز هم بخواهد كسي كه خود را ي  ظاهر خواهد فرمود بحج   را بر كل   خداوند حق  

ت آيات را نمايد اقرب ي  منسوب باسالم ميداند چه از صاحبان حكم و چه از صاحبان علم اثبات حج  

بخنها بفتاوى شما علما را حاضر مينمايد و ميگويد  از لمح بصر ميشود چنانچه اگر اقتدار دارد كل  

بيرون نيست يا آنكه شماها  من كسي را كه صاحب آيات بوده محتجب نموده حال امر از دو شق  

اتيان كرده ايد كتاب و آيات او حاضر است و اگر نيست اين آيه كه در اينجا نوشته شده كافى است 

من  ن  ن تشاء و لتعز  ها عم  لتنزعن   من تشاء و ةلطنالس   الطين لتؤتين  ك انت سلطان الس  ان   هم  سبحانك الل  "

من تشاء و  من تشاء و لتفقرن   من تشاء و لتغنين   من تشاء و لتخذلن   من تشاء و لتنصرن   ن  تشاء و لتذل  

ما ك كنت عال  شيئ تخلق ما تشاء بامرك ان  من تشاء على من تشاء فى قبضتك ملكوت كل   لتظهرن  

ل و م نموده بر فطرت و بنويسيد بمثل آنچه او نوشته بال تأم  تكل  م نمائيد بمثل آنچه او تكل   "مقتدرا قديرا

است  شده و صاحب اين آيات حق   سكون قلم و هر گاه نميكنيد دليل است بر آنچه كرده ايد بغير حق  

 -من عند هللا و شبهه نيست در اينكه خداوند اين آيات را نازل فرمود بر او بمثل آنكه بر رسول خدا 

نازل فرموده چنانچه حال بمثل اين آيات بقدر صد هزار بيت در ميان خلق  -ه و اله ى هللا عليصل  

ۀ او و در عرض پنج ساعت هزار ه و حكمي  منتشر است بغير صحف و مناجات او و صور علمي  

بيت از نزد او ظاهر ميگردد يا باسرع طوريكه كاتب نزد او بتواند تحرير نمايد آيات هللا را قرائت 

ل ظهور تا امروز ميگذاشتند چقدر از آثار از نزد او يتوان ميزان گرفت كه هر گاه از او  مينمايد م

ت نميشود نظر كنيد در قرآن هر گاه منتشر شده بود و هر گاه ميگوئيد كه اين آيات بنفسها حج  

ها هم بغير آيات احتجاج فرموده شما -ى هللا عليه و اله صل   -ت رسول خدا خداوند در مقام اثبات نبو  

بهم ذين كفروا فال يغررك تقل   ال  هللا اال   ما يجادل فى آيات﴿ :نازل فرمودهل نمائيد و حال آنكه خداوند تأم  

برسولهم ليأخذوه و جادلوا بالباطل ليدحضوا به  ةام   ت كل  و هم  ... قبلهم قوم نوح  بتفى البالد كذ  

﴾ارهم اصحاب الن  ذين كفروا أن  ال   ك علىرب   ةت كلمكان عقاب و كذلك حق   فأخذتهم فكيف الحق  
 
و در  

و  ةفى ذلك لرحم ن  اا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ن  ايكفهم أولم ﴿ :مقام كفايت كتاب نازل فرموده

﴾ذكرى لقوم يؤمنون
 
و جائى كه خداوند شهادت داده بكفايت كتاب بنفس آيات چگونه كسى ميتواند  

بيرون  لين گفتند از دو شق  سه و اگر گفته ميشود در آيات آنچه او  ت كتاب بنفي  بگويد كفايت نميكند حج  

نكردن است كه از براى ايشان ثمرى ندارد هيچ دليلى  ايشان تصديق حق  نيست يا آنكه غرض 

﴾لن يؤمنوا بها ةآي و ان يروا كل  ﴿ :چنانچه خداوند نازل فرموده
 
 ان  ﴿ :و در جاى ديگر نازل فرموده 

                                                 
 
ِ إاِلَّ الَِّذيَن َكفَُروا فَالَ يَْغُرْرَك تَقَلُّبُُهْم فِي اْلبِالَِد َكذَّبَْت قَْبلَُهمْ ﴿: قال تعالی   ْت ُكلُّ أُمَّ قَْوُم نُوحٍ َواألَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم وَ  َما يَُجاِدُل فِي آيَاِت َّللاَّ بَِرُسوِلِهْم ِليَأُْخذُوهُ  ةَهمَّ

 ة، اآلي(20)غافر  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َرب َِك َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا أَنَُّهْم أَْصَحاُب النَّارِ  ةَوَجادَلُوا بِاْلَباِطِل ِليُْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ فَأََخْذتُُهْم فََكْيَف َكاَن ِعقَاِب َوَكذَِلَك َحقَّْت َكِلمَ 

2 – 6  
 
  64 ة، اآلي(55)العنكبوت  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َوِذْكَرى ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ  ةأََولَْم يَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلِكتَاَب يُتْلَى َعلَْيِهْم إِنَّ فِي ذَِلَك لََرْحمَ ﴿: قال تعالی  
 
الَ يُْؤِمنُوا بَِها َحتَّى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَقُوُل الَِّذيَن  ةأَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيَ  ةإِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّ  َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمعُ ﴿: قال تعالی  

ِلينَ    56 ة، اآلي(2)االنعام  ةكريم، سورالقرآن ال، ﴾َكفَُروا إِْن َهذَا إاِلَّ أََساِطيُر األَوَّ
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﴾ى يروا العذاب االليمحت   ةآي ك ال يؤمنون و لو جائتهم كل  رب   ةلمت عليهم كذين حق  ال  
 
و اگر غرض  

﴾حديث بعد هللا و آياته يؤمنون فباى  ﴿احتياط در دين است كه فهم آن سهل است 
 
يا خود حاضر  

شود و از آنچه ميخواهد از مطالب بنهج آيات سؤال مينمايد تا آنکه خود بشنود كه در نزد مبدأ مي

و تركيبى و مالحظۀ اقترانات نيست و يا آنكه كسى را ميفرستد كه در نزد او ساعتى نشسته و  لىتأم  

ر در آنها نموده تا يقين نمايد كه از فكر و اقترانات آنچه تالوت ميكند از آيات هللا نوشته بعد تفك  

ظهور اين امر  لكلمات با هم نميشود واگر ميشد از صدر اسالم تا امروز در قرآن شده بود و از او  

تا امروز كسى در مقابل از اين سبيل بر آمده بود و اگر نكته گيرى در اعراب و قرائت يا قواعد 

ه شود مردود است زيرا كه اين قواعد از آيات برداشته ميشود نه آيات بر آنها جارى ميشود و عربي  

تى نزد موده بلكه هيچ حج  شبهه نيست كه صاحب اين آيات نفى اين قواعد و علم بخنها را از خود ن

اولوااللباب از عدم علم بخنها و اظهار اين نوع آيات و كلمات اعظم تر نيست زيرا كه ثمرۀ اين علوم 

 فهم كتاب هللا هست و بر شجرۀ كه كتاب هللا نازل مينمايد علم باين علوم الزم نبوده و نيست بلكه كل  

علوم  ت است و چه بسا از اشخاصيكه صاحب كل  قواعد و اعراب بر آنچه خداوند نازل فرموده ثاب

هستند وليكن ايمان ايشان بايمان بخيات هللا ثابت است زيرا كه ثمرۀ علوم علم باوامر هللا است نه دون 

باع مرضات او كه اگر بنفسه اين علوم مثمر بود صاحبان آن در عرب بيشتر از عجم ظاهر آن و ات  

اينها بلكه شرف برضاى خداوند و علم توحيد او است و استقرار شده اند و حال آنكه شرفى نيست در 

 طاعت و رضاى او و شبهه نيست كه اكثر آنچه ميكنند ما بين خود و او قصد نميكنند اال   در ظل  

لع شود مط  ت او لع ميشود مگر كسيكه برضاى حج  رضاى او را و حال آنكه برضاى او كم كسى مط  

او و اگر چه دون آنها  ين در ظل  ت او و مستقر  برضاى حج  و امروز رضاء هللا منحصر است 

بعين امر هللا هم مهتدون وليكن آنچه خداوند شهادت ميدهد ثابت ميماند و آنچه غير مت  ن  ايحسبون 

مضمحل ميگردد و هرگاه امروز ذكرى از اشخاصى كه تكذيب قرآنرا در صدر اسالم نموده  ميكنند

ى عرب ذكرى هم از محتجبين امروز خواهد ماند و امروز اند هست از رهبان نصارى و فصحا

را بعين  ت حق  ي  هيچ عملى انفع از براى عبد نيست كه بطور انصاف نظر در آيات بيان نموده كه حق  

يقين مشاهده نمايد تا آنكه از لقاء مظهرى كه لقای او لقاء هللا هست و رضای او رضاء هللا هست 

ذى رفع هللا ال  ﴿ :شده اند از براى همين چنانچه خداوند نازل فرموده خلق محتجب نماند زيرا كه كل  

ى يجرى ألجل مسم   مس و القمر كل  ر الش  استوى على العرش و سخ   موات بغير عمد ترونها ثم  الس  

﴾كم توقنونكم بلقاء رب  ل اآليات لعل  ر األمر يفص  يدب  
  
و شبهه نيست كه هر مرآتى كه مقبل شمس شود  

اين است كه بثمرۀ  كل    او بنفسه طالع ميشود و غارب ميگردد و عز  ميشود و اال  خود مستشرق 

                                                 
 
  56 – 52 ة، اآلي(40)يونس  ةالقرآن الكريم، سور ،﴾َحتَّى يََرْوا اْلعَذَاَب األَِليمَ  ةَرب َِك الَ يُْؤِمنُوَن َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آيَ  ةإِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلمَ ﴿  
 
ِ ﴿: قال تعالی   ِ َوآيَاتِِه يُْؤِمنُونَ تِْلَك آَياُت َّللاَّ ِ َحِديٍث بَْعدَ َّللاَّ ِ َفبِأَي    2 ة، اآلي(26) ةالجاثي ةالقرآن الكريم، سور، ﴾نَتْلُوَها َعَلْيَك بِاْلَحق 
  
َر الشَّ  هللاُ ﴿: قال تعالی   ُل اآليَاِت لَعَلَُّكْم بِِلقَاِء الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َوَسخَّ ى يُدَب ُِر األَْمَر يُفَص ِ ْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِريِ ألََجٍل ُمَسمًّ

  5 ة، اآلي(40)الرعد  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َرب ُِكْم تُوقِنُونَ 
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 خود شيئ باطل ميگردد بنفسه و همين وجود خود كه فوز بلقاء هللا و ايمان بخيات او است برسند و اال  

خود را  شجره است كه غرس شجرۀ قرآن را در افئدۀ مردم نمود از براى امروز و امروز كل  

 اال   ةال حول و ال قو  " :ز و مفتخر ميدانند و ميكنند آنچه ميكنند و اين است معنىاو معز  بنسبت ب

"باهلل
  
ت ندارند و  اگر اين نسبتى كه حقيقت ندارد از خود سلب نمايند بقدر ذبابه قو  در تشريع و اال   

خود كه بس است محتجبين را كه بنسبت باو ميكنند آنچه ميكنند و عوض ثمرۀ وجود  همين ذل  

امروز نصرت او است نصرت نكرده بلكه بعدم نصرت هم راضى نميشوند و اگر راضى ميشدند 

عباد را حكم خواهد فرمود بقسط و حكم  اين شجره در اين جبل نميشد و خداوند كافى است كل   مقر  

مقبلين او همين حكم است كه اآلن در اين كلمات ظاهر ميشود كه تا يوم قيامت فصل مينمايد ما بين 

بسوى او و دون او و آنچه قضاياى خداوندى است جارى خواهد شد و او است بهترين ناصرين و 

   . حافظين و بهترين حاسبين و حاكمين

 

 من فى البيان من احد اال   ل هللاال يحيط بعلم ما نز   انى فى ان  انى من الواحد الث  الباب الث   { 5:  5} 

   .شاء هللا
 

من يظهره " ه كسى احاطه بخنچه خداوند نازل فرموده در بيان نمينمايد اال  ص اين باب آنكملخ  

مه علمه و مثل ذلك شجرۀ كه بيان از او طالع شده زيرا كه اگر جميع ابحر سموات و او من عل   "هللا

انفس محصى شوند نتوانند حرفى از حروف بيان را على ما  اشياء قلم و كل   ارض مداد شوند و كل  

ال و آخرا و اذن نيست از براى احدى كه تفسير كند فسير كنند اذ ما جعل هللا لحرف منه او  هو عليه ت

 او و كل   و حروف حى   "بمن يظهره هللا"ين را ي  حروف عل    كل  خداوند در بيان نازل فرموده اال   بخنچه

 اهند شد و كل  او محشور خو ين در ظل  ي  حروف عل   ين را بابواب نار او زيرا كه كل  ي  حروف دون عل  

نفى محشور خواهند شد و قبل مثل بعد است ال تبديل المر هللا چنانچه قبل  ين در ظل  ي  حروف غير عل  

شأن هر حرفى  قرآن صد و چهارده سوره بوده و هر شش سوره در علو   قبل مثل بعد بعد است كل  

ه بوده و شش سورۀ آخر ل از نقطنازل شده كه شش سورۀ او   "حيمحمن الر  بسم هللا الر  "از حروف 

ين راجع به ي  حروف دون عل   عشر ميشود و کل   ةين راجع باين مظاهر تسعي  حروف عل   از ميم و كل  

ت ابواب جن   ل چنانچه كل  نار راجع ميشوند بباب او   ابواب عشر ابواب نار ميشود و كل   ةمظاهر تسع

ين است ي  آنچه از دون حروف عل   جمع ميشود ﴾ هللاال اله اال  ﴿در كلمۀ  كل  ل كه راجع ميشوند بباب او  

ل باب نار او   ين قرآن در ظل  ي  حروف دون عل   ين است در اثبات و كل  ي  در نفى و آنچه از حروف عل  

كلمۀ اثبات باقى مانده كذلك يفنى هللا من يشاء و يبقى من  ين قرآن در ظل  ي  حروف عل   فانى شده و كل  

اسماء   بخنچه تفسير شده از نزد شجرۀ او و كل  ز نيست تفسير بيان اال  مقتدر قدير و جاي ه قوى  يريد ان  

                                                 
  
، والبخاري (45690رقم  146/1)أخرجه أحمد ، " باهللإال   ةال حول وال قو  : قال ،بلى يا رسول هللا: ؟ قالتةمن كنوز الجن   ك على كنزٍ أاََل أدل  : قال رسول هللا"  

 ، وأبو داود وابن ماجه وغيرهم(5601رقم  5069/1)، ومسلم (9595رقم  5950/9)
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ين او در حقايق دون مؤمنين باو جارى ي  حروف دون عل   خير او در انوار افئدۀ مؤمنين باو اليق و كل  

حروف نور و نار آن در آفاق  است و كل   و لم تزل و ال تزال مثل بيان مثل نفس انسانى است كه حى  

ن چنانچه امروز هر كس بخواهد تميز دهد چونكه يوم ظهور هللا است مقتدر ولى بعد از مبي  و انفس 

حدود هللا فيه فهو من  اهر من لم يتعد   على حكم الظ  الواقع اال   ةز بحقيقارتفاع شجره ال يقدر احد ان يمي  

فاذا ما  ةر نفسه يوم القيمهللا عن ذلك الخلق بظهو جن   ان يفر  فمن دونه اال   ين و من يتعد  ي  حروف العل  

ين و من لم ي  من يؤمن بها فمن حروف العل   ةلي  االو   ةالبيان فى اخرٰيها من احكام الواقعي   ةيحكم نقط

ه هو خير الفاصلين و امر بجائى ميرسد كه از ان   يؤمن بها فمن دونها و هللا يفصل بينهما بالحق  

ين ميداند ي  اب و همان شجرۀ نفى خود را از حروف عل   در كتين ديگر ذكر نميماند اال  ي  حروف غير عل  

و بر نفس خود من حيث ال يعلم لعن ميكند تا آنكه طالع شود آفتاب حقيقت كه آنوقت بروز ميكند عدم 

 ايمان او چنانچه هر كس در اين قيامت بود اين مطلب را بعين يقين مالحظه نمود چنانچه كل  

آيات قرآن هستيم و حال آنكه شجرۀ حقيقت كه منزل قرآن بوده  ميگويند امروز كه ما مؤمن باهلل و

در اين جبل ساكن است با يك نفس وحده اين قسم در ظهور شمس حقيقت حقايقها منكشف ميگردد و 

حجبها مرتفع نفوسيكه خطور بر ايشان نميكرد دون رضاء هللا فتوى بخنچه قلم حيا ميكند از ذكر آن 

من امر  يا اولى االبصار ثم    برضاى او ميدهند فلتعتبرن  هر نميشود اال  بمعدن رضا كه رضاء هللا ظا

 . قونهللا تت  

 

 . شيئفيه حكم كل   انى فى بيان ما فى البيان بان  الث من الواحد الث  الباب و الث   { 5:  0} 

 

ت است آيات هللا و نفسى كه اين ناس دو حج   ص اين باب آنكه از جانب خداوند بر كل  ملخ  

ت ظاهره است تا وقت است و ثانى حج   ةت باقيۀ ظاهره الى يوم القيمل حج  بر او نازل شده و او   آيات

شيئ من حيث ال يعلم احد و از براى او از حين غروب ت است بر كل  ظهور و حين بطون حج  

 ت باقيه كه بيان باشد كه ايشان بقول او كه اآلن نازل ميكندء هستند بر حج  شهدائى هست كه ادال  

ت ميشوند تا يوم ظهور او ويل از براى ايشان اگر در وقت ظهور محتجب شوند از كسيكه حج  

انظروا " :كه فرموده - المعليهم الس   -ه ت كرده بمثل آنكه علماى امروز بقول يكى از ائم  ايشانرا حج  

"الى من روى حديثنا
  
ا بخود نسبت خود را از قبل امام حكم ميدانند و اسمائى كه اليق نيست ايشانر 

ت ميشود محتجب كه بقول او اثبات واليت و نبو  ی ميدهند و اگر صادق ميبودند در قول از كس

منافى با مقام ايشان هست بنسبتى كه خود را منتسب  نميماندند بلكه چون مالحظه كردند ظهور حق  

 اشد   ل نفرموده شيئدر قرآن خداوند نازهم على هللا داده و حال آنكه  ه اند فتوینموده و حكم نمود

هللا فاعرض عنها تر بخيان ذك  عم  
  
از اين شجره است زيرا  آيات مشرقه هللا تو شبهۀ نيست كه آيا 

                                                 
  

  4الكافي، الكليني، المجلد ، "انظروا إلى من كان قد روى حديثنا"   
  
  66 ة، اآلي(46)الكهف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ِه فَأَْعَرَض َعنَهااِت َرب  َر بِخيْن ذُك  ُم ِمم  َوَمْن أَْظلَ ﴿ :قال تعالی  
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ه باشد كه لي  ت او  كه ذات ازل لم يزل و ال يزال بر حالت واحده بوده و آيات شأن ابداع است که مشي  

يات خداوند نميكنند ولى عنقريب همين آيات  هللا وحده اگر چه امروز نظر در آدر او ديده نميشود اال  

ذكر نموده و بيانهاى هزار مثقال ذهبى تمام نموده و بخن افتخار كرده و خود را  را باعلی علو  

منسوب الى هللا دانسته چنانچه همين قرآن در بيست و سه سال نازل شده كسى بهم نرسيد كه اصل او 

بر شانۀ گوسفند و الواح ممكنۀ ديگر  - هللا عليه تصلوا -را بنويسد تا آنكه حضرت امير المؤمنين 

ثبت فرمود چنانچه در حديث رداء مذكور است
  
له قرآن نوشته  و امروز ديده ميشود كه بما ال عد   

شده از بهاء الف الف گرفته تا بهزار دينار ختم ميشود چنانچه چاپى آن باين بهاء در عضد اكثر خلق 

تفصيل در  شيئ را باعلی علو  هللا و شبهه نيست كه خداوند تفصيل كل  خلق عند  هست اين است حد  

ت باقيه نازل فرموده و هر كس بگويد كه شيئ هست كه حكم آن بما هو فيه و عليه در بيان نباشد حج  

شيئ خارج از دو باب نيست يا در باب نفى مذكور است يا ايمان باو نياورده بيقين قطع زيرا كه كل  

 ه هللا است راجع باين ميشود و كل  ه هللا است راجع بخن و آنچه ما يحب  و آنچه ما ال يحب  در باب اثبات 

شيئ در بيان و من  در ثانى ذكر اين است مدار عرفان كل   اسم حق   ل ذكر و كل  در او   دون حق  اسم 

نى نيست مگر شيئ محيطا و هيچ شأ طنا فيه من شيئ و كان هللا بكل  ر  ا ما فبان   يشهد على ذلك ليشهدن  

 بهذا و ال  إ بهذا و ال هذا ال  ر فرموده لم يكن هذا إمقد  آنكه از براى كتاب صامت كتاب ناطقى خداوند 

 كل   فان   "من يظهره هللا"اطق كتاب الن   اطق و ان  ه هو كتاب الن  امت فاذا ان  عن كتاب الص   من لم يتعد  

عنده شهيد عليه قبل ظهوره و  قد اطاعه و من يرجع اليه ان لم يتجاوز احد من حدود البيان فذلك عبد

 ةهاد من يؤمن به فاذا ينقطع االيمان كيف يبقى الش  ذا ايمان اال   لكن اذا ظهر ينقطع االيمان عن كل  

كم بمثل ما قد على هللا رب   هداء ان ال تحكمن  ها الش  هللا يا اي   قنهذا فرع االيمان فلتت   ء و ان  ذين هم شهدالل  

الء ؤه و ما لهما يحکم على هللا رب  فان   من يحكم على   فان   ن هم شهداء من عند القرآن على  ذيحكموا ال  

 . عند هللا و اولئك هم المعتدون سع تسع عشر عشر خردل من ذكر خيرمن ت

  .ين و دونهاي  انى فى بيان ذكر حروف العل  ابع من الواحد الث  الباب الر   { 5:  2} 

 

 آنكه از براى او روحى بوده و رفى خداوند نازل نفرموده اال  ص اين باب آنکه هيچ حملخ  

ت و رضاء هللا فرحناك ميگردد و ق باو است و از اين جهت است كه مؤمن بذكر جن  هست كه متعل  

 ب ميگردد و كل  ذ و ثانى متعذ  ل متلذ  ر ميگردد بشأنی كه گويا او  بذكر نار و دون رضاء هللا متأث  

ين است يا دون آنها آنچه ي  ن نازل فرموده از دو نوع بيرون نيست يا كلمات عل  كلماتيكه خداوند در بيا

 ت است و آنچه دون آنها بوده ارواح آنها در نار است و كل  ين است ارواح آنها در جن  ي  كلمات عل  

                                                 
  
عن أم سلمة ( عليه السالم)عن علي  بن الحسين "، هنالك عدة صيغ لهذا الدعاء المعروف، ما يلي ذكره الشيخ الطوسي في األمالي، معروف بحديث الکساء  

عليه )وجاء جبريل ( عليهم السالم)عندي مدعا علي ا وفاطمة والحسن والحسين ( ص)في يومي، كان رسول هللا في بيتي و[ آية التطهير]نزلت هذه اآلية : قالت

صلى هللا عليه )قال جبرئيل وأنا منكم يا دمحم؟ فقال النبي . اللهم هؤالء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطه رهم تطهيرا: فمد عليهم كساء فدكيا، ثم قال( السالم

قالت أم سلمة فقلت يا رسول هللا وأنا من أهل بيتك؟ وجئت ألدخل معهم، فقال كوني مكانك يا أم سلمة إن ك إلى خير، أنت من أزواج نبي . وأنت من ا يا جبرئيل (:واله

ا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا)فقال جبرئيل اقرأ يا دمحم . هللا  ". طمة والحسن والحسين عليهم السالمفي النبي وعلي  وفا( إنم 
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حروف دون   هو چنانچه بدء كل  ين باال  ي  حروف عل   ين راجع ميشود بال آله و كل  ي  حروف دون عل  

ت مرتفع ين جن  ي  لم تزل آن در اعلى عل   كلمۀين از آن ي  حروف عل   شد و بدء كل   كلمۀين از اين ي  عل  

رى مضمحل ميگردد چنانچه اگر امروز كسى نظر در بدء شجرۀ قرآن كند ميشود و آن در تحت الث  

الث و ل و ثانى و ثرى مضمحل شده كه او  بيقين مشاهده ميكند كه پنج حروف نفى چگونه در تحت الث  

ين مرتفع شده كه ي  رابع و خامس باشد و پنج حروفى كه داللت بر اثبات ميكند چگونه در اعلى عل  

و فاطمه و حسن و حسين باشد پنج حرف نار چونكه حروف او منشعب شود نوزده  د و على  محم  

ب عشر و كذلك اين حروف اسماء خمسه كه منشع ةميشود چنانكه خداوند نازل فرموده عليها تسع

ين هم راجع ي  حروف عل   ميشود كل   كلمۀين راجع باين ي  شود عدد واحد ميشود چنانچه دون حروف عل  

بكلمۀ اثبات ميشوند خداوند عالم نفى را خلق فرموده و حكم كرده از براى او بنار و اثبات را خلق 

ت داللت بر او ميكند ت زيرا كه نفى داللت بر او نميكند و اثبافرموده و حكم فرموده از براى او بجن  

اين ذكر تكوين نفى و اثبات بود تدوين هم طبق تكوين است و آنچه كلمۀ نفى منشعب شده در يوم 

حشر  كلمۀهمين  قه بخن در ظل  ين با ارواح متعل  ي  حروف دون عل   قيامت راجع بكلمۀ نفى شد و كل  

 راجع بكلمۀ اثبات گشته و كل   شدند و همين قسم آنچه منشعب شده بود از كلمۀ اثبات در يوم قيامت

آن حشر شده هر كس در نفى رفت در نار الهى است الى  قه بخن در ظل  ين و ارواح متعل  ي  حروف عل  

 "من يظهره هللا"ت الهى است الى يوم شد در جن   اثبات مستقر   و هر كس در ظل   "من يظهره هللا"يوم 

د كه چگونه بما ال نهايه او معدوم ميشود و بما ال عبد اين است كه نظر در انشعاب كلمتين نماي و علو  

ت خداوند بر هر دو سوا است زيرا كه آيات خداوند بر هر دو عرض نهايه او مرتفع ميگردد و حج  

شدند هيچ  اثبات مستقر   شد مظاهر نفى قبول نكرده منفى شدند و مظاهر اثبات قبول كرده در ظل  

ل يدور على االو   تى اعظم از مظهر اثبات نه بان  يچ جن  نفى نيست و ه كلمۀاز مظهر  نارى اشد  

من يظهره "ين تا آنكه كل راجع ميشود در يوم ي  ين و على اآلخر يدور حروف العل  ي  حروف دون العل  

ل على  از دون آن فطوبى لمن يعتصم بحبل هللا و يتوك  ين ميشود و اال  ي  باو اگر مقبل شد از عل   "هللا

ذلك لهو الفضل العظيم و از اين جهت است که  ه فان  باذن رب   ةفى الجن   ار و يدخلن  لن  ا ه ان ال يدخلن  رب  

ق باو ميگردد و ين را تالوت مينمايد ساكن ميگردد زيرا كه ارواح آنها متعل  ي  عبد حينی كه حروف عل  

ين ي  عل   مين و هر وقت ذكر دونين و معظ  لين و مكبر  سين و مهل  حين و مقد  ت مسب  اين است اعلى جن  

ق باو ميگردد بايد پناه مينمايد دوست ميدارد عدل خداوند بر آنها نازل گردد زيرا كه ارواح آنها متعل  

ذكره تا آنكه از ارواح آنها مأمون گردد زيرا كه هر كس را كه خداوند  برد در آن وقت بخداوند عز  

 فرمود و اين است اعلى علو   ت خودت داده بود در يوم قيامت راجع بشجرۀ محب  در قرآن وعدۀ جن  

ه دۀ نار فرمودوع داوندذذ و آنهائيكه خاو متل   دو باقرار بتوحي دندت كه برضاء هللا فائز گردرجات جن  

ه زيرا كه هيچ عذابى اعظم از احتجاب عن دب شر آن نفى معذ  دو آنها  دراجع بكلمۀ نفى فرمو دبو

و آيات او نيست و هر گاه ذا نظرى نظر  داوندا ن بختى اعظم از ايمهللا و ايمان باو نيست و هيچ جن  

و  درخت بوداگر چه اكل ايشان ورق  دت گرفته انخول جن  دت سبقت بكه چگونه اهل جن   دمی بين دكنـ
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 دكه بخن افتخار ميكنن دندكلمۀ نفى منتفع ش دبشئونی كه از نز ده برضاى خودر نار شداخل داهل نار 

ه و يأكلون فى بطونهم نارا اين دنازل فرمو داوندچنانچه خ دعر نيستنو مش دبنر نار معذ  دو بهمان 

و هيچ نفسى  دين راجع بارواح خوي  و حروف عل   دميشون دين راجع بارواح خوي  ون عل  دقسم حروف 

 دقه بخن ناظر باو ميشونر آنوقت ارواح مالئكۀ متعل  د دين را كه ذكر ميكني  نيست مگر آنكه حروف عل  

ارواح  دآنها باش ين اگر بحب  ي  ون حرف عل  در حين ذكر دمن قبل هللا و  دميفرستن و صلوات بر او

اگر چه  دباو ميرسانن داز شئون خو داونداز خ دو اگر استعاذه نجوي دشياطين نار ناظر باو ميشون

بر آنها سبيلى از آنها بسوى او نيست و  دو طلب نقمت كن داوندبخ دو اگر پناه بر دبخطور قلبى باش

اگر چه گويا مى بينم كه حروف نفى  درساني دينى باو نتوانندلى ضرر در تسع تسع عشر عشر خردبق

آنوقت ايشانرا پناه  داصل آن هستن داز نفى و حال آنكه خو دپناه ميبرن "من يظهره هللا"ر ظهور د

ين بيان در داخل در حين گفتن اعوذ باهلل اگر د دزيرا كه عب "من يظهره هللا" اال   داز نار خو دهدنمي

ين چنانچه اشخاصى در دخول دمگر بواسطۀ  درا نميگوي كلمۀاز نار بلكه اين  ده نميشودادپناه  دنباش

ت او است هر كس ايمان پناه بحج   داوندزيرا كه پناه بخ ده نميگويندر ايمان بقرآن نشداخل دكه 

نار خداوند اگر چه خود حروف نار همين ه شد از داداز قبل پناه  دآور -ى هللا عليه و اله صل   - دبمحم  

ت نمى برند الجل آنكه خداوند در قرآن را ميگويند و حال آنكه نفع نميبخشد زيرا كه پناه بحج   كلمۀ

خودش ميخواند  كلمۀنازل فرموده و من لم يؤمن باهلل و مقترن فرموده بكلمۀ بعد او و حال آنكه نفس 

قرآن را  در ثانى شده و حال آنكه كل   كلمۀفسير باين و ملتفت نميشود چنانچه در صدر اسالم ت

بود که اگر پناه باو مى برد نجات  -الم عليه الس   -المؤمنين  ت اميرميخواند آنوقت مظهر آيۀ الوهي  

پناه مى برند بخداوند و نقطۀ  "من يظهره هللا"الى يوم  بعد او و اين است كه كل   كلمۀمى يافت از 

نمى دهد ايشان را زيرا كه پناه بخداوند در آن روز پناه باو است و پناه بنقطۀ بيان ولى آن روز ثمر 

اعوذ باهلل ميگويند و حال آنكه در نار ساكن  ل ظهور اين شجره كل  بيان پناه باو است چنانچه از او  

حفوظ  من شاء هللا كه شناخته اند مظهر اين اسم را كه پناه باو كه برده اند از نار محض مهستند اال  

لها هر نفسى هر روز ميگويد و حال آنكه نجاتى از براى او نيست  را بما ال عد   كلمۀ اين مانده و اال  

زيرا كه خداوند مقترن فرموده پناه بخود را بپناه برسول خود و پناه برسول را بپناه باوصياى او و 

 بباطن زيرا كه بخخر و نه ظاهر اال   ل اال  پناه باوصياى او را بپناه بابواب اوصياى او و نفع نميدهد او  

ه است ه عين پناه برسول است و پناه بابواب عين پناه بائم  پناه برسول عين پناه بخدا است و پناه بائم  

و هر كس امروز داخل در بيان شود پناه داده ميشود از نار چنانچه حروف الف پناه داده نشدند از 

ت ين آن در جن  ي  عل   "من يظهره هللا"ه و حروف بيان الى يوم  در وقتيكه داخل حروف قرآن شدنار اال  

 ين در مقاعد خود و آنروز هر كس داخل در كتاب او شد از نار نجات يافته و اال  ي  است و دون عل  

ثمری نميبخشد او را بقاى در بيان چنانچه ثمر نميبخشد حروف الف را بقای در الف بعد از نزول 

ها و ينفى ى العليون فى اعلى علو  از نزول بيان و الى ما شاء هللا يترق   قرآن و حروف قرآن را بعد

ه ين و ان يذكر دونه يستجير باهلل رب  ي  انعدامها فيا طوبى لمن يرزق فؤاده بحروف العل   دونها فى حد  
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ذين ل  ذين آمنوا بالقرآن ذكر اهم ذكرها بمثل ال  اكرون و ال يضر  أن يذكرها الذ   ه و البد  ه ليعصمن  فان  

 . كم بخيات هللا توقنونل هللا اآليات لعل  اوتوا الكتاب من قبل کذلك يفص  

 

له هللا فى البيان كان مراده اسم خير قد نز   كل   انى فى ان  الباب الخامس من الواحد الث   { 5:  6} 

ن يكون يومئذ له هللا فى البيان كان مراده مقد نز   اسم شر   و كل   ،ةلي  االو   ةبالحقيق "من يظهره هللا"

   .ةلي  االو   ةحرف النفى عنده بالحقيق
 

است بحقيقت  "من يظهره هللا"ص اين باب آنكه هر اسم خيرى كه در بيان نازل شده مراد ملخ  

الوجود بمثل آنكه آنجا كه ذكر  ل من يؤمن به الى ان ينتهى الى آخر حد  او   ةانوي  الث   ةفى الحقيق ه ثم  لي  او  

ل ميكند تا آنكه ميرسد بارض ترابى كه منسوب باو فس او است و كم كم تنز  ارض شده مراد ارض ن

ت است در كتاب هللا و همين قسم هر اسم دون خيرى كه در او است كه اعلى غرف جن   است و مقر  

ه مراد شجره ايست كه مقابل او نفى شود و اگر ذكر ارضى شده در دون لي  اون نازل شده بحقيقت او  

او است كه  ل ميكند تا ميرسد بارض ترابى كه مقر  رض نفس او است و كم كم تنز  ين مراد اي  عل  

ت باشد چنانچه هر ذكر خيرى كه منتهاى انتهاى نار است در ارض نار اگر چه فوق او سرير عز  

ل ه مراد رسول هللا هست و هر ذكر دون خير مراد نفی او  لي  در قرآن نازل فرموده خداوند بحقيقت او  

ين شده مراد ارض نفس او بوده تا ي  ه واقع شده و اگر ذكر ارض عل  لي  ر مقابل اثبات او  است كه د

كه  -الم عليه الس   -د راجع ميشود بقائم آل محم   جسد او بوده كه كل   منتهى شود بارض ترابى كه مقر  

تفسير  "بمن يظهره هللا"ه چنانچه در بيان لي  آنچه ذكر خير در قرآن است مراد او است بحقيقت او  

ل من شده و هر ذكر دون خيرى كه در قرآن نازل شده اگر چه ذكر ارض باشد مراد ارض نفس او  

ق است در بيان هم عند هللا ثابت است و آنچه اسم خير لم يقبل اليه بوده و همين قسم كه در قرآن محق  

ا چنانچه آنچه ذكر ارض ت است و دون آن من لم يقبل اليهه نقطۀ مشي  لي  در علم هللا هست بحقيقت او  

در وجود شده راجع ميشود امروز بنقطۀ بيان تا آنكه از ارض فؤاد بارض روح ميرسد و از ارض 

قرب الى ان قرب فاالشيئ االروح بارض نفس و از ارض نفس بارض جسد و از ارض جسد بكل  

ه حينئذ و رابي  ى الت  اراض ذى ثالثه شبر فى اربعه هذا جوهر كل  ينتهى الى ذلك االرض فوق الجبل ال  

ين الحرف بالحرف و ي  العل   ر و کذلك فى ظل  الى ما ال يتغي   ر االمر الى ان يستقر  ر المقعد يتغي  ان يتغي  

 سئلن  ه هللا و الا ال يحب  ار اعوذ باهلل عم  ضوان و ذلك ادنى ارض الن  هذا اعلى ارض الر   ةقطبالن   ةالنقط

ى شده بيك ه از رسول هللا بدرجاتها متجل  خير قرآني   م و كم کم اسماءكريال ه فض  ه ان  ما يحب   هللا عن كل  

د شهادت سي   ت بمقر  ارض جن   ين تا آنكه رسيد اعلی علو  ي  يك از اوصيای او و بمثل ذلك در دون عل  

سلطنت نفس مقابل اين است حكم نزد خداوند و همين  و ادنى ارض نار بمقر   -الم عليه الس   -هداء الش  

ه در نفس نقطه لي  ه بحقيقت او  اسماء خيري   ظهور هر يك از حجج هللا جارى است و امروز كل  قسم در 
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ه در حرف سين است الى ان ينتهى الى آخر ى ذكر ارض كه مثال زده شد و بحقيقت ثانوي  است حت  

 .كم اجمعوناس كل  ها الن  هللا ان يا اي   قنالوجود فلتت  

 

من يظهره "البيان ميزان من عند هللا الى يوم  انى فى ان  الث   ادس من الواحدالباب الس   { 5:  2} 

 . بعه نور و من ينحرف عنه نارمن ات   ،"هللا
 

باشد هر  "من يظهره هللا"كه يوم  ةاست الى يوم القيم ص اين باب آنكه بيان ميزان حق  ملخ  

ين عند هللا ي  اثبات و حروف عل   ت است و در ظل  كس مطابق آنچه در او است عمل نمود در جن  

نفى  محشور خواهد شد و هر كس منحرف شود اگر چه بقدر سر جوى باشد در نار و در ظل  

محشور خواهد شد چنانچه اين معنى در قرآن هم ظاهر بوده كه در مواقع معدوده خداوند نازل 

من  ةفرموده كه هر كس بغير آنچه خدا نازل فرموده حكم كند كافر است و ما يرجع الى تلك الكلم

ى بر نفس ظهور ى از حكم خداوند كند اين است چگونه است هر گاه تعد  شئونها و حكم كسى كه تعد  

 ليعبدون و شبهه نيست كه و االنس اال   هللا كند بعد از آنكه خداوند نازل فرموده و ما خلقت الجن  

يت دشمنى نموده عند  عملهای آنهائيكه با اهل بت خداوند و اال   باطاعت حج  اطاعت مقبول نيست اال  

حكم ميكنند كه از براى آنها عبادتى نبوده و ثمرۀ در اعمال  هللا ذكر ميشد و حال آنكه امروز كل  

ايشان نيست چنانچه غير شيعه امروز بحكم قرآن عامل است همينقدر كه منحرف از واليت گشته 

 من شاء لكه ديده نميشود اال  عند هللا باطل شده و امروز كم كسى است كه بميزان قرآن عمل نمايد ب

هللا و اگر كسى باشد و داخل ميزان بيان نشود ثمر نمی بخشد تقواى او او را چنانچه ثمر نبخشيد 

و اگر  -ى هللا عليه و اله صل   -ت او در نزد ظهور رسول هللا تقوى رهبان الف را وقوف بر ميزاني  

رن و موات ان يتفط  نوع حكمها نميشد تكاد الس  بميزان قرآن عامل ميبودند در بارۀ شجرۀ حقيقت اين 

تى ر نميشوند هيچ جن  ا و قلوب آنها از اين جبال سخت تر است كه متأث  الجبال هد   رض و تخر  اال تنشق  

نزد خداوند اعالى از بودن در رضاى او نيست و حمد مر او را كه امروز اين فضل منحصر باهل 

 "من يظهره هللا"تجاوز نكند باين فضل باقى است الى يوم بيان است و من بعد هر كس از حدود آن 

ل ظهور او عن العالمين و در او    بر نفس خود و هللا غنى  و اگر نعوذ باهلل منحرف شود ظلم نكرده اال  

ى هللا عليه و صل   -دين يوم الف حين ظهور رسول هللا  بيان اطاعت او است نه غير او چنانچه كل   كل  

بر وقوف در آن ميشود من  بود نه وقوف در ميزان خود زيرا كه آنوقت حكم دون حق   باع اوات   -اله 

 .عن العالمين يهتدى فلنفسه و من يحتجب فعليها و هللا غنى  

 

 .ةانى فى بيان يوم القيمابع من الواحد الث  الباب الس   { 5:  6} 
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و مشاهده نميشود كه ص اين باب آنكه مراد از يوم قيامت يوم ظهور شجرۀ حقيقت است ملخ  

م نموده كه عند هللا حقيقت احدى از شيعه يوم قيامت را فهميده باشد بلكه همه موهوما امرى را توه  

ندارد و آنچه عند هللا و عند عرف اهل حقيقت مقصود از يوم قيامت است اين است كه از وقت 

ست مثال از يوم بعثت ظهور شجرۀ حقيقت در هر زمان بهر اسم الى حين غروب آن يوم قيامت ا

تا يوم عروج آن قيامت موسى بود كه ظهور هللا در آنزمان ظاهر بود بظهور  -الم عليه الس   -عيسى 

آن حقيقت كه جزا داد هر كس مؤمن بموسى بود بقول خود و هر كس مؤمن نبود جزا داد بقول خود 

ى هللا صل   -عد از يوم بعثت رسول هللا زيرا كه ما شهد هللا در آن زمان ما شهد هللا فى االنجيل بود و ب

بود كه شجرۀ حقيقت ظاهر شده در هيكل  -الم عليه الس   -تا يوم عروج آن قيامت عيسى  -عليه و اله 

ه و جزا داد هر كس كه مؤمن بعيسى بود و عذاب فرمود بقول خود هر كس كه مؤمن بخن دي  محم  

هست كه در  -ى هللا عليه و اله صل   -ت رسول هللا نبود و از حين ظهور شجرۀ بيان الى ما يغرب قيام

ل آن بعد از دو ساعت و يازده دقيقه از شب پنجم جمادى االولی قرآن خداوند وعده فرموده كه او  

ل يوم قيامت قرآن بود سنۀ هزار و دويست و شصت كه سنۀ هزار و دويست و هفتاد بعثت ميشود او  

ت زيرا كه شيئ تا بمقام كمال نرسد قيامتو الى غروب شجرۀ حقيقت قيامت قرآن اس
  
اون نميشود  

ل ظهور تا حين غروب اثمار شجرۀ اسالم آنچه ل ظهور منتهى شد و از او  و كمال دين اسالم الى او  

است زيرا كه امروز بيان در مقام نطفه  "من يظهره هللا"هست ظاهر ميشود و قيامت بيان در ظهور 

آخر كمال بيان است ظاهر ميشود كه ثمرات اشجاريكه  "هللا من يظهره"ل ظهور است و در او  

بعينه همان ظهور رسول هللا است  -ى هللا عليه صل   -د غرس كرده بچيند چنانچه ظهور قائم آل محم  

 آنكه اخذ ثمرات اسالم را از آيات قرآنيه كه در افئدۀ مردم غرس فرموده نمايد و ظاهر نميشود اال  

 ايمان باو و تصديق باو و حال كه ثمره بر عكس بخشيده در بحبوحۀ اسالم اال  اخذ ثمرۀ اسالم نيست 

در جبل ماكو ساكن ميكنند و حال  بنسبت باو اظهار اسالم ميكنند و او را بغير حق   ظاهر شده و كل  

عرض بر خدا  را وعده بيوم قيامت داده زيرا كه آن يومى است كه كل   آنكه در قرآن خداوند كل  

بلقاء هللا فائز ميگردند كه لقاء او باشد زيرا كه عرض  ه عرض بر شجرۀ حقيقت باشد و كل  ميشوند ك

ر نه و آنچه در عرض و لقاء ممكن است راجع بشجرۀ بذات اقدس ممكن نيست و لقاى او متصو  

ه است و خداوند طين را بيت خود قرار داده كه كسى كه يوم قيامت عرض بر شجرۀ حقيقت لي  او  

اقرار بعرض او و از لقاى او بلقاى او مستبعد نگشته و تسع تسع عشر عشر آنى از يوم  ميشود از

قيامت بهتر است از آنچه سنين ما بين القامتين ميگذرد زيرا كه ثمرۀ اين سنين در يوم قيامت ظاهر 

ل ل اين ظهور تا آخر اين ظهور كه او  ميشود چنانچه ثمرۀ هزار و دويست هفتاد سال اسالم از او  

راجع ميشود ثمرۀ  "من يظهره هللا"ل اين ظهور تا ظهور غروب شمس حقيقت است خواهد شد و او  

م بر خود نموده و طول ليل خود را در يوم كه ظهور او است اى اهل بيان ترح   آن بقيامت اخرى

                                                 
  

 ليلة البعثة    
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نند و قيامت باطل نكرده چنانچه محتجبين قرآن كرده كه هزار و دويست و هفتاد سال افتخار باسالم ك

در يوم اخذ ثمره كه يوم قيامت است حكم بر غير اسالم بر ايشان شود كه ايشان بهمين حكم باطل 

ل عمر رياضتها كشيده و مجاهده ها نموده از براى خرى چه بسا نفسى كه از او  اال ةميشوند الى قيام

فتخار مينمود و حال را در خواب ميديد بخواب ا -ى هللا عليه صل   -د رضاى خدا و اگر قائم آل محم  

ناتى كه دين اسالم بخن ثابت است كه ظاهر شده بظهور هللا كه اظهر از هر ظهورى است بخيات و بي  

عرض بر خدا كه نميشود در جاى خود ثمرۀ ايمان خود را كه ظاهر نميكند در جاى خود از براى 

بخداوند ه روز باو توج   آنچه كه خلق شده قائم نميشود بر جاى خود فتوى ميدهد بر كسی كه شب و

و اگر باين هم راضى شود باز در جاى خود باين هم راضى نمی شود  ميگويد ﴾اك نعبدو اي  ﴿ميكند 

ميخواهد حزن وارد آورد اى اهل بيان نكرده آنچه اهل قرآن كردند كه ثمرات ليل  بلكه بر اولياى حق  

نا و ال نشرك او گفتيد هللا رب  هور آيات خود را باطل كنيد اگر آنچه كه مؤمن ببيان هستيد در حين ظ

بر او هستيد اطاعت او  هذا ما وعدنا هللا من مظهر نفسه لن ندعو معه شيئا و بخنچه به احدا و ان  

م بر خود كرده اگر  اليق ذكر نيستيد نزد خداوند ترح  كرديد ثمرۀ بيان را ظاهر كرده ايد و اال  

كرده كه ظاهر ميشود بمثل آنكه من ظاهر شدم و عود ت را محزون ننصرت نمی كنيد مظهر ربوبي  

ميفرمايد خلق بيان را و حال آنكه در قلوب شما خطور نكرده دون ايمان خودتان سرعت كنيد در 

و تصديق كلمات او و بهيچ شيئ  "من يظهره هللا"اجابت خدا و تصديق بخيات او كه او است اجابت 

خواهد بود و  ةم آن حكمى صادر شود الى يوم القيماز محبوب خود محتجب نگشته كه اگر از كال

 ب خواهند بود و حال كه يوم قيامت است محل  م و اهل نار در نار معذ  ت متنع  ت در جن  بهمان اهل جن  

بگمان رضاى او ميكنند آنچه ميكنند و بر او راضى ميشوند  فصل القضاء در اين جبل است و كل  

 گر عهد كنيد با خداوند خود كه راضى نشويد بر هيچ نفسى اال  آنچه بر نفس خود راضى نميشوند و ا

هللا را  ةدر قيامت اخرى اگر بلقاء هللا فائز نميگرديد آي آنچه از براى نفس خود راضى ميشويد لعل  

نين ببيان ميگذرد هرگاه شما از ضرر باو بگذريد اگر چه متدي   هم محزون نكرده باشيد از نفع كل  

نين بقرآن گذشتم و ليكن شماها از ضرر د چنانچه من در اين قيامت از نفع متدي  ميدانم نخواهيد کر

ه كنيد بمن نيست از براى شما عند هللا كه شب و روز توج   رسانيدن خود نگذشتيد و هيچ نارى اشد  

ه ان   بسوى خدا و حكم كنيد بر من آنچه بر نفس خود راضى نميشديد و سيحكم هللا بينى و بينكم بالحق  

 .و خير الحاكمينه

 

  .ه حق  الموت بان   ةانى فى بيان حقيقامن من الواحد الث  الباب الث   { 5:  6} 

 

ص اين باب آنكه از براى موت اطالقات ما ال نهايه بما ال نهايه عند هللا هست كه غير او ملخ  

كه آن ادراك مينمايند  كسى محصى نيست و يكى از آن اطالقات در عرف ظاهر موتى است كه كل  

 است و آنچه كل   حين قبض روح نفس انسانى است و بهر اطالقى كه عند هللا موت اطالق شود حق  
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است نه اين موت معروف نزد خلق است بلكه آن موت نزد  ف هستند بر اقرار باينكه آن حق  مكل  

يا  ،" هوه اال  ال ال" در پنج رتبه يا بكلمۀ ظهور شجرۀ حقيقت است از مادون آن و آن ثابت نميشود اال  

و  ،"به موقنون ذى كل   ال  بال اله اال  "يا  ،" انتبال اله اال  "يا  ،" هللابال اله اال  "يا  ،" اناال اله اال  "

ت مي   حقيقت موت آن است كه در حين ظهور شجرۀ توحيد كه اين مراتب خمسه مراتب او است كل  

دقيق را ابحر سموات و ارض و ما بينهما  سر  شوند باينكه نفى نفى نمايند و اثبات اثبات و ذكر اين 

من يظهره "ت  مشي  ت او نباشد اال  اگر مداد شوند نتوانند احصا نمود و جوهر مطلب آنكه هر كه مشي  

او و  ، اذناو و اذن او اال   ، قضاءاو و قضاء او اال   ، قدراو و قدر او اال   ، ارادۀو ارادۀ او اال   ،"هللا

ت ت او ذات مشي  او آنوقت ادراك موت نموده زيرا که مشي   ، كتابكتاب او اال   او و ، اجلاو اال   اجل

هللا و قدر او ذات قدر هللا و قضاء او ذات قضاء هللا و اذن او ذات اذن  ةهللا هست و ارادۀ او ذات اراد

رار كرد ت شد اقهللا و كتاب ذات كتاب هللا چنانچه در نقطۀ بيان هر كس مي   او ذات اجل   هللا و اجل  

 از آنچه در قرآن و دعا خوانده ثمرى باو نبخشيد چه بسا اشخاصى كه است و اال   باينكه موت حق  

ت او شد و باطل شدند و كذب قول ايشان نزد ت ايشان غير مشي  است و مشي   می گفتند موت حق  

ن كتاب هللا بود خداوند ظاهر شد و همين قسم تا اينكه برتبۀ كتاب منتهى شود تا آنكه كتاب او كه عي

بر اشخاصى كه خود را اعلم آن زمان ميدانستند نازل شد و قلم حيا ميكند از آنچه كردند ذكر شود و 

و بكتاب قبل او عمل ميكردند و اظهار دين اسالم  الموت حق   حال آنكه شب و روز ميگفتند كه ان  

ت ميدادند آنچه خداوند از براى مينموده و علم خود را خرج ميدادند و بنسبت منقطعه كه خود را نسب

ر فرموده بود ميگرفتند و حال آنكه نفسهاى آنها بر آنها حالل نبود زيرا كه از روى او در قرآن مقد  

ايمان بخدا نميكشيدند اين است ثمرۀ علم بال عمل در كتاب هللا و اگر موت را فهميده از اقرار خود 

محتجب شود و اين موتى  ق حق  است و از شئون محق   ق  ف نمی ورزيده باينكه اقرار كند كه او حتخل  

ما و ان   ةرا بعد از آن در برزخ الى ان يطلع هللا شمس الحقيق است كه در يوم قيامت نفع ميبخشد كل  

ف هذا دون ما يكل   اس بعد موت اجسادهم فان  هورين ال ما هو المعروف بين الن  المراد بالبرزخ بين الظ  

ن يعلمونا ما هم به يؤمرون البد    هللا و ان  وتهم ال يعلم ما يقضى عليهم اال  بعد م اس الن  به الن  
  
و هر  

گاه كسى در بحر موت سير نمايد عجايب ما ال نهايه بما ال نهايه مالحظه مى نمايد مثال اگر در 

 -اله  ى هللا عليه وصل   -د شئونى كه بمن لم يؤمن بمحم   ت شده بود ميديد كل  زمان رسول خدا كسى مي  

شئونی كه بمن  د نفى محض و نار بحت است و كل  د گرفته تا عالم تحد  راجع ميشود از عالم تجر  

ت بوده و ت نبو  د از شئون شجرۀ اثبات و جن  حد  د الى منتهى الت  د راجع ميشود از عالم تجر  يؤمن بمحم  

ت شده نفى و ثانى چونكه مي   ت نشده فانى شده درل چون كه مي  ت بوده و او  ت نبوده و ثانى مي  ل مي  او  

ت شدن مؤمنين كه چگونه ذكر ايشان محبوب باقى مانده در اثبات چه امروز ظاهر است ثمرۀ مي  

ت نشدن دون مؤمنين امروز و ثمرۀ مي   ر آنها است كل  است نزد خداوند و خلق مؤمن او بلكه از تكث  

                                                 
  

 معنى برزخ   
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شده خود ايشان راضى نميشوند باين رى از ايشان مؤمنين باينكه ذكرى از ايشان نيست و اگر تكث  

بگويند  ل دون حق  ى ميجويند از نسبت خود بايشان زيرا كه امروز اگر بر شجرۀ او  نسبت بلكه تبر  

ى ميجويد و طلب نقمت از خداوند ميكند از براى او و حال آنكه در آنچه در اون گفته ميشد بنفسه تبر  

تر شده  ل نموده و اشد  ى نموده آن هم تنز  حقيقت ترق  سنۀ هزار و دويست و هفتاد همين قسم كه شجرۀ 

تى كه من عند هللا ظاهر است كه او مى شناسد  حج  ولى چون مظاهر مختلف شده تميز نمی دهد اال  

ت تميز دهد می تواند و اگر بر نفسى ۀ جن  ۀ نار را از ذر  شيئ را در امكنۀ خود و اگر بخواهد ذر   كل  

ت بر او نميشود و امر اينقدر است بر نقطۀ بيان حين خطور حكم مي   خطور كند دون آنچه كه اليق

توحيد اطالق موت صحيح   اولواالبصار و از جوهر علو  ر اال  از اين و ال يتذك   است بل ادق   ادق  

بحيث لو يجد احد فى مقام االلف الباء فاذا يرفعه و يصلحه فاذا ذلك من د حد  است الى منتهى مقام الت  

ه ان تقبضنى لموت حيث قد ظهر عند هذا و ان يجعله على شأنه لم يزل الباء يدعوا هللا رب  شئون ملك ا

ه و تؤتين   ةو تحيينى فاذا اراد هللا ان يستجيب دعائه فاذا يلهم احدا من اوليائه ان يقبض عنه روح البائي  

االلف و ان يكتب  هللا اعظم البد  بعد  الن   ةل معنى الكلمقبل ذلك يتبد   فاذا يمكن ان يقرأ الن   ةروح االلفي  

ى لو تجد فوق ظر حت  حيث يدركه اهل الن   و جزئى   ى  كل   بمثل ذلك فى كل   الباء لم يظهر ما يراد به و ان  

هذا  وح و ان  ذلك القرطاس على ما يحصى ذكر دون البيض ان تمحو عنه فاذا موت فيه حيات ذلك الل  

عن ايمانها و ان يكن عند من لم يؤمن باهلل لوح  ما يضر   ةفى مقامه بمثل ما يرفع عن نفس االنساني  

ار و فيها و ان يرى لوحا عند ه من شئون الن  ن يميت عنه و ال ينظر اليه الن  ا ت البد  ى مي  فمن يقل ان  

االمر حين ما هو اظهر  ر و ان  ه من شئون النو  ن يحفظه بمثل ما يحفظ نفسه اذ ان  ا من يؤمن باهلل البد  

 ما شاء تا عند هللا بان ال يشاء اال  بطون و من يعرف الموت لم يزل مي   ظهور ابطن فوق كل   فوق كل  

الموت لمن اراد ان يمت  تها هذا حق   بمشي  البيان اذ ما شاء هللا ال يظهر اال   ةهللا و ذلك موته عند نقط

من " ةتهم مشي  ن يكون مشي  ون ايتمن   من الموت عنده كل   فى هللا و ما خلق هللا فى االبداع شيئا اعز  

من قد دان بالقرآن قد جعلوا انفسهم على  هم و قولهم بمثل كل  و لكن اذا ظهر ال يوفون بحب   "يظهره هللا

و قد  ،مَ بِ  وَ  مَ لِ  :فى قوله ن ال يقولن  ااالولی  ةالى الحيو -ى هللا عليه و اله صل   -د شأن لو رجع محم  

 ذين يقولون ان  ال   االولى و ان   ةعند نشأ ةاآلخر ةذلك نشأ الن   ل ظهورهرجع باعلى ما قد ظهر فى او  

 ةقوه بل ال يرضوا له بمثل ما يرضون النفسهم من نسبقد احتجبوا و لم يصد   دا رسول هللا كل  محم  

ا لم يرض المسلم للمسلم هذا شأن هذا مم   ه ما اكتسبوا الن  االسالم و ان يرضوا به ما اكتسبوا فى حق  

محتجبون ال يحصى عدد من ينسب  ته من قبل حينئذ يثبت و لكن كل  بما يثبت نبو   هللا و ان   الخلق عند

ذين ال يعرفوه نار ى ظهر ما قد ظهر و ما لل   من شاء هللا حت  نفسه الى دينه و ما آمن به فى رجعه اال  

 و قد فی اخريه اال   ز  ن جعل االسالم لهم دينا و جعل القرآن لهم كتابا و ليس له ععن احتجابهم عم   اشد  

به يفتخرون و اگر نفسى گويد كه  كل   غ رساالته وانقطع اليه بما يقدر عليه هذا عز  ه و بل  فاز بلقاء رب  
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ل من ق است كه او است او  محق   ل ظهور جواب گفته ميشود كه در نزد كل  را در او   ما نشناختيم او

,﴾بلى﴿ :قال ,﴾كالست برب  ﴿ :حين ما قال هللا له ر  اجاب فى الذ  
  
 ك انت رب   انت ان  سبحانك ان ال اله اال   

ميگويند امروز كه كتاب هللا  العالمين و اگر گويند ظهور هللا را ندانستيم قرآن كه كتاب هللا بود و كل  

بوده و همينقدر كه شنيدند يا ديدند كه آيات هللا از نفسى ظاهر شده شبهۀ و ريبی از  هست در نزد كل  

افئده نمى ماند كه آن نفس نفس هللا ظاهره بوده و آيات قبل از او بوده چنانچه آيات بعد  براى ارباب

ى هللا صل   -د ل محم  ل خلق است چنانچه قبل می گفتند كه من اجاب او  ل او  از او است و من اجاب او  

ل بوده او   ذر  امروز متعرفند اگر ميگويند اجابت در  ل خلق بوده چنانچه کل  بوده و او   -عليه و اله 

ظهور هللا هست و خداوند لم يزل و ال  ل زيرا كه فوق عرش سماء بعينه ارض مقر  او   اين است ذر  

باو اقرب از شيئ نيست يا ابعد چه  ةسبسواء بوده هيچ شيئ بالن   اشياء بر حد   يزال قرب و بعد او بكل  

ناطق است و حال آنكه اين  شجرۀ كه عن هللا مين يا مقر  عرش در فوق سموات باشد بزعم متوه  

ظهور است چنانچه  ان مأل حقيقت قصد همان محل  اعتقاد محض وهم و خيال است بلكه در عرف سك  

ه من زار الحسين عارفا بحق  " :هداء ميگويند بخنچه در حديث مسطور استد الش  در زيارت سي   كل  

"کمن زار هللا فوق عرشه
  
عرش هللا بوده و او است  قر  ظاهر است كه همان م ةو نزد اولواالفئد 

ى كرده ترق   رسول هللا گويا ديده نمی شود كه كسى از عالم حد   -ى هللا عليه و اله صل   -د عرش محم  

 ت ميگردد چنانچه در اين عالم كه اميرعوالم در اين عالم متذو   باشد آنچه شنيده مى شود از كل  

عوالم  دليل است كه در كل   شد -ى هللا عليه و اله صل   -د ل من آمن بمحم  او   -الم عليه الس   -المؤمنين 

ق ميشود و در همين عالم ظاهر است نزد همين عالم متحق   عوالم در ظل   مؤمن بوده است و كل  

شيئ بحقيقته و خيال نكند امر موهومى را كه عند هللا و عند اولی  فيا طوبى لمن يرى كل   ةاولواالفئد

ى لم يزل و ال يزال ظهور آن عين بطون او است و بطون او عين ظهور حقيقت ندارد ذات اله ةاالفئد

 بر او و اون او است و آنچه از ظهور هللا ذكر ميشود مراد شجرۀ حقيقت است كه داللت نميكند اال  

كتب بوده و هست و او لم يزل و ال يزال عرش ظهور و  رسل و منزل كل   شجرۀ است كه مرسل كل  

 حين نزولخلق بوده كه در هر زمان بخنچه خواسته ظاهر فرموده چنانچه  بطون او در ميان همين

اظهار قدرت خود فرموده و حين نزول بيان بنقطۀ بيان  -ى هللا عليه و اله صل   -د محم   بظهورقرآن 

باو اثبات دين خود خواهد فرمود كيف  "من يظهره هللا"اظهار قدرت خود فرموده در نزد ظهور 

شيئ بوده و هيچ شيئ با او نبوده و او است كه در شيئ ا يشاء و او است كه مع كل  يشاء بما يشاء لم

نيست و در فوق شيئ نيست و با شيئ نيست و آنچه ذكر ميشود از استواء او بر عرش استواء ظهور 

در فوق ارض باشد يا فلك اطلس يا فلك  او است بر قدرت نه اين عرش جسد كه سرير يا كرسى  

ت لم يزل و ال يزال بوده و هست و كسى او را نشناخته و نمى شناسد زيرا كه ما در سموا كرسى  
                                                 

  
يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِرب ُِكْم ﴿ :تعالى قال    ، ﴾ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغافِِلينَ  ةِقيَامَ قَالُوا بَلَى َشِهْدَنا أَْن تَقُولُوا يَْوَم الْ َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ

  465 ة، اآلي(6)االعراف  ةالقرآن الكريم، سور
  
، 95كامل الزيارات، جعفر بن دمحم بن قولويه، الباب ، "كان كمن زار هللا في عرشه: ، قال:ما لمن زار قبر الحسين عليه السالم: قلت ألبي عبدهللا عليه السالم" 

 566، ص 4ين عليه السالم كان كمن زار هللا في عرشه وكتب في أعلى عليين، الحديث من زار الحس أن  
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دون او مخلوق شده اند بامر او و مخلوق ميشوند بامر او و او است متعالى از هر ذكر و ثنائى و 

ى آنچه گفته ميشود ال يدركه شيئ حت  ه هو يدرك كل  س از هر نعت و مثالى ال يدركه من شيئ و ان  مقد  

و اعلى از اينكه ذا  باشد و او است اجل   "من يظهره هللا"شيئ بمرآت ظهور او راجع ميشود كه من 

ل خلق او است و ذكر ضمير او راجع بفؤاد او او   "من يظهره هللا"اشارۀ بتواند اشاره كند بسوى او و 

يزل هللا كان الها و لم  ،ا و ال مربوبميگردد و او و فؤاد او هر دو خلق او هستند لم يزل هللا كان رب  

لم يزل هللا كان واحدا و  ،لم يزل هللا كان عالما و ال معلوم ،لم يزل هللا كان قادرا و ال مقدور ،ال مألوه

من "و آنچه ذكر ميشود لم يزل هللا کان واحدا و ال معدود در وقتى است كه در ظهور  ،ال معدود

ت او و معدودى ئدۀ ايشان داللت ميكند بر وحداني  عدد واحد باو ايمان آورده باشد كه اف "يظهره هللا

اسماء و صفات و نظر بحدود مكن كه لم يزل هللا كان واحدا اگر در  غير آنها نيست و بمثل اين كل  

اسماء و  ى و از براى رسول خدا مشاهده ميكنى كل  ل اآلن مقر  اين ظهور موقن نيستى در ظهور او  

ت او هست كه خود را يكى از عبيد او طان مى بينى كه در ام  ه سلصفات را اگر بخواهى بگوئى ان  

ميداند و حال آنكه سلطنت نفس او متعالى است از اينكه مقترن شود بذكر اين سلطان و اگر بخواهى 

ت او هستيم طاعت او كه بذكر اينكه ما از ام   القتدار در ظل  اه مقتدر مشاهده ميكنى اولوبگوئى ان  

كه اقتدار ذات او متعالى است از اينكه مقترن شود با اين اقتدار و اگر بخواهى مفتخر هستيد و حال آن

لعلم كه بنسبت بسوى او افتخار ميكنند و حال آنكه متعالى است علم اه عالم مى بينى اولوبگوئى ان  

ر لحكم بسيار كه داه حاكم مى بينى اولوذات او از اقتران با علم اين علماء و اگر بخواهى بگوئى ان  

ت او از اقتران بمظاهر حكم او مفتخر هستند بحكومت و حال آنكه متعالى است حكومت كينوني   ظل  

اسماء و صفات را بعين خود مشاهده كن كه عبد در حينی كه عالم  ام از قبل او و بمثل اين كل  اين حك  

هر ظهورى آنچه  او زيرا كه در  او و اگر قادر بر امرى است نيست قادر اال  است نيست عالم اال  

ل باشد الى ما ل كه آدم او  مهتدى بخن ظهور ميشود شئون او است چنانچه اگر نظر كنى از ظهور او  

 از شجرۀ ظهور ت اال   باهلل و نميتوانى عارف شوى بمظهر الوهي  تى نمى بينى اال  ال نهايه ذا شــــيئي  

هدا عليه د الش  ست اين است معنى قول سي  ه باشد زيرا كه غير اين در امكان ممكن نيلي  ت او  او كه مشي  

ى شيئ حت  فى كل   ف الى  ى ان تتعر  مرادك من   الت االطوار ان  الم الهى علمت باختالف اآلثار و تنق  الس  

ه بداند و در لي  ت او  شيئ را قائم بمشي  شيئ كه كل  ال اجهلك فى شيئ زيرا كه اين است ثمرۀ وجود كل  

 نسبت ل ظهور شده و اال  ت آن شيئ كه متحم  ر هللا را بقدر شيئي   ظهوهيچ شيئ مالحظه نكنند اال  

اشياء سواء است زيرا كه يك نوع ظهور آيات هللا است و از همان مبدئی که كه آيات هللا  ظهور بكل  

در دون آن هم بخنچه اليق است نازل ميشود و نسبت اين ظهور باين دو  ت نبى  صادر ميشود در نبو  

نفى و اگر مشاهده اين  اثبات است و آن از ادنى دنو    آنكه اين از اعلی علو  شيئ مساوى است اال  

تى هم خواهى نمود نه مراد اين است كه در هر معنى را در ظهور كالمى نمودی در ظهور كينوني  

ذكره متعالى است از اينكه در شيئ  شيئ ذات هللا را مشاهده كنى زيرا كه اين ممتنع است و او عز  

ت باو با شيئ باشد يا قبل شيئ يا بعد شيئ يا فوق شيئ باشد يا دون شيئ باشد و آنچه شيئي  باشد يا 
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او بوده و او  اسماء در ظل   ت او است و او بنفسها قائم است و لم يزل و اليزال كل  ق است بمشي  متحق  

 شأنى از اال   ت مقام نقطۀ بيان است كه در هيچ شيئ ظاهر نيستاست و مقام مشي   هللا مستقر   در ظل  

ت ديده ميشود كه ذات شئون ظهور او نه اينكه مراد قائل اين كالم اين باشد كه در هر شيئ ذات مشي  

ق است مثال اگر هزار مثقال ذهب ت او باو متحق  رسول هللا باشد بل در هر شيئ ديده ميشود كه شيئي  

ى هللا عليه صل   -مرى كه رسول هللا  آن ايك نفس در سبيل بيت هللا صرف كند در اين ديده نميشود اال  

راجع ميشود  البد  ت ذهب چگونه بهمرسيد فرموده از قبل هللا و همين قسم اگر بگوئى كينوني   -و اله 

آن امر راجع ميشود بشجرۀ حقيقت اگر چه در يك ظهورى از ظهورات او بوده زيرا كه  بامريكه

ت و او است قائم است به مشي   ةيئي  ق الش  ه متحق   آنكت شود بر او اال  هيچ شيئ نيست كه اطالق شيئي  

و او است كاف مستديره و جل   بنفس خود باهلل عز  
  
كه لم يزل و ال يزال حول نفس خود طائف  

ذى له االسماء الحسنى فى ملكوت ال   و جل    على هللا عز  است و او است كه داللت نكرده و نميكند اال  

مثال ائى است  هو العزيز المحبوب واز براى هر اسمى مسم  اله اال  موات و االرض و ما بينهما ال الس  

ه ذكر شوند و لم يزل و لي  ت او  دو مظهر هست كه در نزد مشي   البد   و جل   اگر گفته ميشود خداوند عز  

ه  و يرى فيه ظهور رب   بر او فطوبى لمن ال يرى من شيئ اال  باشند كه داللت نكنند اال   ال يزال مستقر  

هللا سبحانه لم  اه و ال يعتقد فى هللا ما يعتقد لخلقه الن   اي   باهلل و ال يرى من شيئ اال  يسكن بشيئ اال  و ال 

شيئ دونه خلق له لن  يكن فى شيئ و ال من شيئ و ال على شيئ و ال الى شيئ و ال يذكر بشيئ و كل  

ما  نفسها و كل  ما عرفت اال   ةلمشي  ما قد عرفت اده بذاته احد سواه و كل  يعرفه بكنهه احد دونه و ال يوح  

بذاته لن يعرف و ال  و جل   هللا عز   فيها و ان   ةت المشي   ما قد تجل  قد عرفت الموجودات ما عرفت اال  

ته وحداني    بالعجز عن عرفانه و االستقرار فى ظل  س و ال سبيل الحد اليه اال  ح و لن يقد  يدرك و لن يسب  

ته و ته و ظاهري  ته و آخري  لي  ته و او  دي  ته و مجر  ته و جوهري  ته و ذاتي  بكينوني  شيئ له و استقالله لم يزل كل  

ته وسي  مليك قد   ته و ابهى سمو  ومي  سلطان قي   اعلى علو   ه هو فىته و ان  ته و سازجي  ته و كافوري  باطني  

ا صمدا فردا نعت و عالء لم يزل هللا كان الها واحدا احد س عن كل  ذكر و ثناء و مقد   متعال عن كل  

ه لم ما دونه خلق له قد خلقه بامره و ان   و ال ولدا و ان   ةخذ لنفسه صاحبوما دائما ابدا معتمدا لم يت  ا قي  حي  

ا عن ذاته بذاته و كيف ال ا عن دونه و مستغنيغني  عن نفسه بنفسه و كيف ال يكون  يزل و ال يزال غنى  

 .اا علي  ه كان علي  ذكره ان   قدسه و سمو   ى لعلو  يكون مستغنيا عن غيره سبحانه و تعالی بما ينبغ

 

 .القبر ةانى فى بيان حقيقاسع من الواحد الث  الباب الت   { 5:  5} 

                                                 
  

هو  ةالفاعل إذا أراد صنع شيء أول ما يذكره وتتوجه إليه العناي هي الذكر األول يعني أن   ةالمشي: ، أقولةعلى نفسها واإلراد ةوالكاف المستدير ةوالمشي"   

الى الكون  ةها هي أمر هللا المعبر عنه بُكن فالكاف إشاريت بالكاف ألن  وسم   - عليه السالم -وهي ما روى يونس عن الرضا  ةإرادى د ذلك العزم سم  وإذا تأك   ةالمشي

 ةاف بمعنى المشيبالك ةيت اإلرادها منشأ الكون وهو الوجود وسم  يت بالكاف ألن  فسم   ةأو أثر اإلراد ةالى العين وهي اإلراد ةوالنون إشار ةأو أثر المشي ةوهو المشي

 ةهي الكاف وخلقها هللا بنفسها فهي في االعتبار كاف خلقت بكاف واستدارتها في اعتبار كونها عل   ةالمشي على نفسها ألن   ةها منشأ العين وبالمستديروبالنون ألن  

ها العتبار على نفسها ألن   ةفلذا قيل لها الكاف المستدير ةدارته مفعوليوالمعلول است ةفاعلي ةاستدارتها استدار ةالعل   ألن   ةالستدارتها في اعتبار كونها معلول ةمعاكس

 ، الشيخ أحمد االحسائي ةالرابع ة، شرح الفوائد، الفائد5جوامع الكلم، المجلد ، "ةتدور على نفسها باعتبار كونها عل   ةكونها معلول
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منتهى ميگردد  ر و كل  امكنۀ خود مقد   ص اين باب آنكه از براى هر روحى قبرى در حد  ملخ  

و خلق او  شر او حشر كل  ميشود و ح بنفسى كه ببعث او بعث كل   "من يظهره هللا"در حين ظهور 

ت از قبر خود چنانچه در نقطۀ بيان حينی كه مظهر الوهي   و خروج او از قبر او خروج كل   خلق كل  

او محشور ميشود نزد بعث او ميشود چنانچه  بعث رسول هللا را از نفس او فرمود بعث آنچه در ظل  

 رسولو همـــــينكه حكم بعث بر در فوق ارض آنچه حكم كرده ميشود امروز بر دين اسالم ميشود 

ه كه مهتدى ارواح حق   ن بدين او بطريق اولى خواهد شد و كل  شد بمدي   -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

ل اجابت امرهللا ميكند واقرار او   ه كه در يوم قيامت در ذر  لي  ببيان ميشوند راجع ميشود بنفس او  

يشود بشجرۀ نفى در زمان ظهور او چنانچه آنچه ارواح ه راجع مارواح دون حق   ت او و كل  بوحداني  

ه چون شجرۀ او مبعوث شدند و ارواح حق   در ظل   ه بود چونكه او مبعوث شد كل  ۀ قرآني  دون حق  

صل گردد بلكه او مرتفع نه اين است كه روح ذا روحى بروح ديگر مت   در ظل   اثبات مرتفع شد كل  

ل آنها مبعوث در امكنۀ افئده خود هستند ببعث او   حروف حى   در امكنۀ مقامات خود هستند مثال كل  

اين  ميشوند نه آن است كه ارواح آنها از امكنۀ خود تجاوز نمايد و همچنين آنچه از مؤمنين در ظل  

ل سؤال كرده ه در ذكر او  در او سؤال كرده ميشوند در جوهر امكاني   حروف هستند و قبرى كه كل  

آنچه دون خير علم هللا باو  ل ميگردد و همين قسم در ظل  ما ال نهايه مفص  ميشود تا آنكه بشئونات 

احاطه فرموده از شجرۀ نفى سؤال ميشود اين است معنى آن حديث ظاهر كه در يوم قيامت امير 

بر صراط بين يدى هللا اقرار ميفرمايد كه آنچه خير بوده از من است و ثانى  -الم عليه الس   -المؤمنين 

ر و در ملك متكث   ةه الى ما ال نهايبوده از من است شئون خيري   اقرار ميكند كه آنچه شر   حروف نفى

ه مثال اگر هزار سال بعد نفسى بر نفسى حزنى وارد آورد بواسطۀ حزنى است كذلك در شئون افكي  

شئون  ه راجع باو ميشود و كل  رۀ منفي  شئون متكث   ل ظهور وارد آورده و كل  كه حرف ثانى نفى در او  

ل من آمن ميشود و او راجع الى هللا ميشود چنانچه اگر خداوند او را مبعوث ه راجع باو  مثبتۀ خيري  

خود راجع الى هللا ميشود زيرا  نفرمايد بنفسه مبعوث نميگردد از نفس خود و شجرۀ نفى هم در حد  

و نه ديگرى اين است ل نه خود ميداند كه اگر خداوند او را مبعوث نفرمايد كه اين است شجرۀ او  

ر است امروز از هر نفسى كه سؤال كرده شود از ايمان باهلل و آيات انفس متكث   ه بشئون كل  ي  قبر كل  

از نور ميگردد و مالئكۀ رحمت بر او نازل ميشوند وهر  او در بيان و او اجابت نمايد قبر او مملو  

ه زيرا ت بر او نازل ميشوند در نفس جزئي  از نار ميگردد و مظاهر نقم گاه اجابت نكند قبر او مملو  

ۀ ي  شأنى است از شئون نفس كل   ه چنانچه مجيب حق  ۀ ناري  ي  كه اين شأنى است از شئون آن نفس كل  

ر ذكر ميشود و از براى او دون ذلك اين است كه ثمر ميدهد از ه و از براى او بشير و مبش  نوري  

ين است راجع باو و بعد ي  زيرا كه اگر از شئون نفس عل   است براى هر نفسى از اقرار باينكه قبر حق  

در نشأۀ اخرى از او منفصل ميگردد نه اينكه نفس او نفس او ميشود چنانچه هر كس مؤمن بكتاب 

ٰى شد و كم الف بود راجع شد بايمان بكتاب قاف و از آنجا منتشر شد در خلق او و در دين اسالم مرب  
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شاء  بيوم نزول بيان راجع شد باو و از او منتشر شد در خلق آخر الى ماكم تا آنكه منتهى شد يوم او 

آنوقت راجع بكتاب او ميشود و بعد از او  "من يظهره هللا"ت نشو و نما مينمايد تا يوم هللا در اين جن  

اگر  لفضل هللا و جوده و همچنين در ظل   شاء هللا حيث ال حد   منتشر ميگردد در خلق اخر الى ما

و  -ى هللا عليه و اله صل   -ل من لم يؤمن برسول هللا ه مؤمن نبوده راجع شده باو  ز حروف الفي  نفسى ا

ل حرف نفى از رى بوده تا آنكه راجع شده باو  از او منفصل گشته در دون عليين فرقان در تحت الث  

بمن "لم يؤمن  ل منبيان و بعد از او منفصل شده و سير ميكند در فناى خود تا آنكه راجع ميشود باو  

 اين عوالم لبس او نار ميشود اگر چه حرير باشد و مقر   و بعد منفصل ميگردد و در كل   "يظهره هللا

او نار ميشود اگر چه اعلی امكنۀ فوق ارض باشد و اكل او مثل ذلك و بر عكس لباس دون آن از 

ت و اعلى ثمرات جن  ت خلق شده ميشود و مقعد او اعلى غرف رضوان ميگردد و اكل اآنچه در جن  

 بر  كاهو و هيچ نفس  بر تراب و تناول نكرده اال   قطن و ننشسته اال  ميشود اگر چه نپوشيده اال  

ت خلد و آنچه دوست  آنكه قبر او روضۀ ميشود از رياض جن  مؤمنى نيست كه روح او قبض شود اال  

فسى نيست كه مؤمن ببيان نباشد ا است و همچنين هيچ ندارد در او خداوند خلق فرموده و نزد او مهي  

و هر گاه بخواهد نفسى  و جل    و آنكه قلم طاقت نوشتن ندارد آنچه بر او ميرسد از نقمت الهى عز  اال  

ره از اين شجره هم شجرۀ اثبات نازل شده شئون متكث   كه در اين عالم مشاهده كند بخنچه فضل در حق  

ذ و همچنين اگر بخواهد نقمت خداوند را ده متلذ  هر نفسى بما هى عليها بخنچه خداوند عطا فرمو

ب ره از او بمثل او معذ  شجرۀ نفى نازل فرموده كه شئون متكث   مشاهده كند نظر كند بخنچه در حق  

م خواهند بود اينست بيان حقيقت قبر كه ين بمثل او متنع  ي  ره از عل  خواهند بود چنانچه شئون متكث  

است فهميده باشد  واقع نموده باشد و اقرار بر اينكه قبر حق   ر حق  احدى مشاهده نميشود كه اعتقاد ب

ميكند و روح هيچ شيئ از  هم ان القبر حق   كلمۀفهميده تصديق اين  هر كس بيان هللا را در ذكر حق  

 ق بحق  ق بخلق ميگيرد لم يزل خلق است و روحى كه تعل  خود تجاوز نميكند مثال روحى كه تعل   حد  

است و از براى او امكنه و  على هللا بوده لم يزل مدل   است و روحى كه مدل   حق  ميگيرد لم يزل 

سلطانه امر   آنكه خداوند عالم عز  حدود نيست و هيچ نفسى نيست كه در وقت موت او شود اال  

 رين را كه او را مرتفع ساخته تا آنكه بمحل  دين و مكب  سين و موح  حين و مقد  ميفرمايد مالئكۀ مسب  

ت و افق امنع از رضوان جا دهند و بقدر ذكر شيئ نخواهد ديد حزن بعد از موت اگر از جن  اعالى 

ل ظهور اين مقبول نخواهد بود بمثل مؤمن بوده بخنچه خدا در بيان نازل فرموده الى ظهور او كه او  

ت برايشان ل ظهور اين امر بدون ايمان ببيان قبض روح شده كه رايحۀ از جن  نفوسی كه از او  

بقدر اينكه بگويد بلى يا آنكه اشاره كند  "من يظهره هللا"نميوزد و همين قسم اگر نفسى بعد از ظهور 

است و فاصله شود ثمر نمی بخشد از براى او بيان و هيچ نفسى نيست كه بدون  بر اينكه او حق  

و قلم خائف  آنكه بعد از موت نمى چشد بقدر ذكر شيئ از چيز حسن ايمان ببيان قبض روح شود اال  

ا شده طوبى از براى كسى كه قبض روح شود و مؤمن ميشود كه ذكر كند از آنچه از براى او مهي  

و كلمات او باشد كه او است مؤمن ببيان و آنچه در بيان است و از براى فيض  "بمن يظهره هللا"
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 من شاء هللا بمثل ال  ت هستند ات در جن  ى و منتهائى نيست لم يزل اهل جن  خداوند از براى مؤمنين حد  

ت نقطۀ  من شاء هللا در حين ظهور بيان ظاهر زيرا كه بمشي  آنكه اهل فرقان در فرقان بودند و اال  

من "ت در ظهور  من شاء هللا و اين مشي  هللا ظاهر ميگردد و اهل نار در نار خالد اال   ةبيان مشي  

ى هللا عليه صل   -ه قبل از بعثت رسول هللا ي  نزد اولوالعلم ثابت ميگردد مثال حروف انجيل "يظهره هللا

ت بوده اگر بخنچه خداوند نازل فرموده عامل بوده و حين بعثت حكم نار ميشود بر آنها در جن   -و اله 

او صدق ميكند كه از نار نجات  و اگر در اين بين نفسى از ايشان مهتدى شود من شاء هللا در حق  

 من شاء هللا آن ت بوده اال  بقرآن و آنچه نازل در او است در جن  ت شده و مؤمنين يافته داخل در جن  

ت خارج ميشود و وقتى است كه يكى از نفوس آن مؤمن ببيان نشود كه داخل در نار ميشود و از جن  

ت در هر قيامتى ظاهر و مرتفع و در طلوع ليل كه بذكر برزخ ذكر ميشود ۀ مشي  ي  لم يزل مظهر كل  

 آنكه ته كسى را علم نيست باو اال  ته و يمنع من يشاء عن جن  ل من يشاء فى جن  ت هللا باطنه يدخمشي  

ت قبل او باشد و ت او مستنبئ از مشي  كسيكه از حدود بيان تجاوز نكند كه آنوقت اليق است كه مشي  

ه در برزخ به شهداء از قبل خود بابى ي  ت كل   او در هر يوم در شأنى است چه بسا همان مظهر مشي  اال  

 ى هللا عليه وصل   -ل ظهور رسول هللا ل شد چنانچه از او  از معرفت را مفتوح نمايد كه نتوانند متحم  

ن بود چنانچه الى بعثت همين حال بود و قبل از اين ظهور از حين عروج عيسى اين امر متبط   -اله 

و كسى نميشناخت ت متبطنه در ميان خلق بود ل نزول بيان مشي  از حين قبض روح رسول هللا الی او  

در امكنۀ  ه باقى بوده و هست و حروف حى  لي  او را زيرا كه او لم يزل و ال يزال در مقام نقطۀ او  

را  از او هستند و او ميشناسد كل   مستمد   ين و دونها در امكنۀ خود كل  ي  خود و ساير حروف از عل  

دد ميدهد او را من حيث ال م ولكن كسى او را نميشناسد ولى هر كس منقطع شود بسوى او البد  

 . مبحان و المقتدر العال  ه هو القادر الس  يعرفه اذ ان  

 

  .فى القبر ةانى فى بيان سؤال المالئكالباب العاشر من الواحد الث   { 5:  40} 

 

از مردم سؤال ميكنند كه آيا دين  "بمن يظهره هللا"ص اين باب آنكه يوم قيامت مؤمنين ملخ  

ت بيان و اگر آن روز مؤمن هستند بخيات هللا جواب ي  است جواب ميگوئيد بحج  شما بچه چيز ثابت 

هللا بر ايشان  ة حج  تی كه خداوند قبل نازل فرموده و تعليم ايشان نموده ميدهند و اال  مالئكه را بحج  

ايشان ثابت ميگردد بعد مالئكه رجوع نموده  بالغ ميشود و چون ايمان نياورده كلمۀ نقمت در حق  

ضور خداوند عرض حال ايشان را نموده بعد خداوند عالم اگر جواب داده از ايمان باو آيات بح

  كلمات نقمت و آنچه خداوند نازل فرمايد در آن روز در حق  او نازل ميفرمايد و اال   حق   رحمت در

ند ثابت ميما ةهر كس الى يوم القيام او جارى ميشود بمثل آنچه نقطۀ بيان نازل فرموده در حق  

ب و ثانى در رحمت ين معذ  ي  ل در دون حروف عل  مظاهر نفى در نار و مظاهر نور در اثبات و او  

د و اين است فضلى كه از براى او مثل نيست الى يوم ين نازل فرموده مخل  ي  خداوند كه در حروف عل  
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روضۀ است  و آنچه در اين قبر حكم او شود در قبر جسدى راجع باو ميگردد اگر مؤمن است ةالقيام

ت و اگر دون مؤمن است مقعدى است از مقاعد نار چنانچه در حين حيات هم در نزد از رياض جن  

اولوالعلم حكم ممات است اگر مؤمنى بر ارض تراب نشيند آن قطعه از قطع رضوان ميگردد در 

راد از رجوع و م و جل    از ارض نار ميگردد بامر خداوند عز  و اال   و جل   يوم قيامت باذن هللا عز  

است بسوى او و سبيلى از براى  "من يظهره هللا"ء بر مالئكه الى هللا و عرض بر او رجوع ادال  

ما يذكر به اسم شيئ  احدى بسوى ذات ازل نبوده و نيست نه در بدء و نه در عود سبحان هللا عن كل  

ر المتكب    هونهما ال اله اال  موات و ما بيله الخلق و االمر فى ملكوت االرض و الس   ،من قبل و من بعد

 . المتعال

 

  .البعث حق   انی فى بيان ان  الباب الحادى و العشر من الواحد الث   { 5:  44} 

 

را خداوند خلق فرموده بخنچه در كتاب خود نازل فرموده از ارواح  ص اين باب آنكه كل  ملخ  

وف آنها است و هر شيئی كه اطالق ق بحرق  بحروف آنها است و دون آنها كه متعل  ين كه متعل  ي  عل  

است در آن  "من يظهره هللا"ت بر او شود در يوم قيامت مبعوث ميگردد و بعث هر شيئ بذكر شيئي  

ل بذكر او بوده اگر چه در ظهور قبل او بوده مثال اين فنجان و روز زيرا كه خلق آن شيئ هم در او  

ت ت و نفساني  ت و ذاتي  قيامت مبعوث ميشود بكينوني  نعلبكی بلور كه اآلن بين يدى هللا گذارده در يوم 

ق فرمايد كه اين فنجان و نعلبكی بعينه او است در هر فنجان و ت در وقتى كه شجرۀ حقيقت تنط  اني  

جماد زده شد  نعلبكی كه حكم شود اون ميشود چنانچه قبل وجود او بقول نقطۀ بيان بوده مثل در حد  

قرار داده بقول خود در آن قيامت هم از  ند مثال در اين كور حروف حى  درك نماي عوالم كل   تا در كل  

هر نفسى كه بخواهد اين حروف را مبعوث ميفرمايد بقول خود زيرا كه غير قول او خلق شيئ 

ن ميشود اگر در ت شيئ متكو  ت و چونكه قول او قول هللا است در حين قول كينوني  نميكند بكينوني  

ين است بدون او زيرا كه آنچه در قرآن رسول خدا قرار ي  و اگر در دون عل   ين است بذكر حق  ي  عل  

بامر هللا مبعوث و قائم  بخيات هللا قائم است و همين قسم امروز كه روز بعث قرآن است كل   داده كل  

بر  ميشود چنانچه خلق كل   بر جوهر كل   ما على االرض بين يدى هللا هست و بعث كل   ميشود و كل  

هم بر نفس واحده ميشود در حينی كه نفس واحده بعث ميشود بعث  ده ميشود بعث كل  نفس واح

شيئ فردا فردا در امكنۀ خود ميشود اگر چه بذكر هللا باشد كه خداوند نازل فرمايد بعث شيئ را و كل  

ت شهادت دهند مثل آنكه اين بعينه بساطى است كه مشي   هللا كل   ةكسى غير از او نداند و بعد بشهاد

او ميشود  لى از براى او نبوده و ذكر هر ظهور بنفسه در حق  ه بر روى آن نشسته و حال آنكه او  لي  او  

و اين  -ى هللا عليه و اله صل   -تا آنكه بعينه اين بساطى است كه بر روى آن نشسته بود رسول خدا 

د هست در ئم آل محم  ين بوده در نزد قاآنچه در احاديث مذكور است كه آنچه در نزد نبي   است سر  

هر شيئی همان  دارند از او است و آنچه حكم فرمايد در حق   امكنه كه حكم فرمايد زيرا كه آنچه كل  



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

32 

بر آن وصف و بر آن  -ى هللا عليه و اله صل   -د ابن عبد هللا شيئ بوده اگر چه در صدر اسالم محم  

و تا آنكه كسى ناظر بنقطۀ نوع ظهور بوده و امروز بر اين وصف و بر اين نوع ظهور است 

ر نمايد شيئ را در نفس واحده نتواند كرد اگر چه هر ذيروحى اگر تفك  حقيقت نشود ادراك بعث كل  

كه هر كس بسوى او  "من يظهره هللا"ف است از اعتقاد ببعث اخذ كند تا يوم ظهور بتواند آنچه مكل  

ين و داخل ي   بعث آن در دون عل  اال   ين و در ظل شجره اثبات ميگردد وي  راجع شد بعث او در عل  

شيئ را شجرۀ نفى ميگردد و اگر شيئ باسم ذكر بعث او نشود همينقدر كه ميفرمايد مبعوث كرديم كل  

ين است بشجرۀ اثبات و اگر در ي  نقطۀ واحده اگر در عل   مبعوث ميگردند در امكنۀ خود در ظل   كل  

موات و ال فى االرض و ال ما بينهما ن شيئ ال فى الس  ب من علم هللا مدون آنست بشجرۀ نفى و ال يعز  

ت نميشود كه از قبر شيئ قديرا و بعث هيچ نفسى از نفس مي   ه كان على كل  شيئ بامره ان   يبعث كل  

ين است از مؤمنين و اگر ي  از نفس احياء آن زمان ميگردد اگر از عل   ترابى بيرون آيد بلكه بعث كل  

 ى نيست از براى بعث هر شيئ در يوم قيامت نزد خداوند عز  ن آن و مرد  ين است از دوي  از دون عل  

 .شيئ قدير يبعثه و هللا على كل   شيئ ثم   ر خلق كل  يعيده و قد   هللا يبدأ ذلك الخلق ثم   اذ ان   و جل  

 

 .ه حق  راط و ان  انى فى بيان الص  انى و العشر من الواحد الث  الباب الث   { 5:  45} 

 

 آنكه مراد از صراط در هر زمانى ظهور هللا و امر او بوده هر كس مستقر   ص اين بابملخ  

 بر دون صراط و مثل صراط مثل ظهور نقطۀ بيان بود كه از براى بوده و اال   بوده بر صراط حق  

ات اجلى اشخاصى كه ايمان باو آورده از سموات و ارض اوسع بل از سماء مقبوالت و ارض قابلي  

نا ن صراط كه آيات بيان باشد بدرجات بوده بعضى در نزد استماع گفتند بلى و رب  ين بر ايتر و ممر  

العالمين ايشان از صراط گذشته اقرب از وصل  من عند هللا ال ريب فيه تنزيل من رب   هذا هو الحق  

بنفس وصل و بعضى بدون استماع كلمات بنظر بر او ايمان آورده و ايشان از صراط گذشته اقرب 

ل نموده ايشان ن بنون آن و بعضى آيات هللا را شنيده و بقدر ما يطلق عليه اسم الشيئ تأم  از كاف ك

ى است كه در مقام طلوع بر صراط حيران مانده دويست و دو هزار سال بلكه اين از جهت ذكر حد  

 لى از براىام و سنين و شهور منقطع است از واقف زيرا كه او   اي  ت واقف شده و اال  شمس ربوبي  

مظاهر ظهور راجع ميشود امروز بنقطۀ بيان اينست كه  شود و كل   ظهور هللا نبوده كه محدود بحد  

اقرب از لمح بصر گذشته و سير نموده و اگر  ر از عالم الحد  ل نموده و مسي  ل تأم  متأم   در عالم الحد  

اشخاصی كه بر ل نموده بر صراط وقوف او بر صراط زياده چه بسا درجه بدرجه هر كس زياده تأم  

صراط ميماند الى قيامت ديگر مثل حروف كتاب الف كه بر صراط كتاب قاف مانده الى اآلن و حال 

آنكه قيامت آن گذشت و آنچه احاديث در باب صراط وارد است اگر مشاهده كند كسى بعين فطرت 

كه نه ميتوانند ق از شعر و احد از سيف است صراط زيرا را ميبيند و از براى دون مؤمنين اد   كل  

كنند اين  ت آيات قبل بيرون روند و نه اتيان بمثل نمايند و نه ازبعد نفوس خود اقرار بحق  ي  از حج  
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ت ق از شعر ميگردد و از براى مؤمنين اوسع از جن  از سيف و اد   است كه از براى ايشان احد  

عاجز از اتيان بخيۀ از  د كه كل  ميگردد زيرا كه ميگويند دين ما بقرآن ثابت بود و آن بود كتاب خداون

من عند هللا ال  م ببيان ميفرمايد كل  م نمود تكل  آيات بمثل آن بودند وامروز همان شجرۀ كه قرآن را تكل  

را بود در قرآن در بيان مشاهده ميشود و از براى  العالمين و عجزى كه كل   ريب فيه تنزيل من رب  

ت باب او و كلمات او مان بخداوند و آيات او و اقرار بحقي  لی نيست در ايما قدر وصل كاف بنون تأم  

ت ميشوند و چه بسا از انفس كه در حين گذشتن بنار چه بسا انفس كه از صراط گذشته و داخل جن  

ميافتند و چه بسا اشخاص كه واقف ميشوند و نميتوانند بگذرند و ممرين ناجى هستند و منحرفين يا 

ل عمر الى فى ال دونها و چه بسا نفسى كه از او  الن   ةر ميشود اى شجرنار ذك واقفين هر دو در ظل  

ل كند بر صراط آخر عمر عبادت خدا ميكند و حينی كه آيات خدا را ميشنود تصديق نميكند و اگر تأم  

نار حشر ميشود و اگر جحد كند داخل نار ميشود و امروز محصى ميخواهد  واقف ميشود و در ظل  

بوقوف يا دون ايمان در ظالل   من شاء هللا و كل  صراط خالص نگذشته اند اال   كه احصا كند كه از

نار حشرشده و خود خبر نشده و خداوند حكم ايشانرا نازل فرمود و تا يوم قيامت ثابت ميماند آنچه 

قى هستند و خبر ندارند كه حكم تقواى خود مت   خداوند نازل فرموده و ايشان هنوز بزعم خود در علو  

ب خواهند شد اگر چه در مقاعد خود معذ   ةآنها از قبل هللا شد و بهمان حكم الى يوم القيام در حق   نار

می فهمند ولى هر كس بچيزى محتجب ميگردد كه نزد  وقتى كه خداوند صراط را بر پا ميدارد كل  

ت آنرا ي  ميتوانند حج   ت بوده و هست چنانچه امروز صراط هللا آيات است و كل  خداوند بال شيئي  

ذين لتأخذن ايدى ال   هم  بفهمند و محتجب مينمائيد خود را بچيزيكه نفع نمی بخشد ايشان را سبحانك الل  

شيئ ك كنت على كل  شيئ ان  راط اقرب من كل  هم على الص  ن  بفضلك على ان تمر   ةآمنوا بالبيان يوم القيام

 . رقيبا

  .ه حق  الميزان و ان   ةى فى حقيقانالث و العشر من الواحد الث  الباب الث   { 5:  40} 

 

ه الى ما ال نهايه در هر ظهورى ميزان همان نقطۀ لي  ت او  ص اين باب آنكه از نقطۀ مشي  ملخ  

 ﴾ هوال اله اال  ﴿ كلمۀحقيقت است و اوامر مشرقه از شمس جود او و اعلى مراتب ميزان در توحيد 

كس داخل ميزان اثبات شد داخل ميزان  است هر كس داخل ميزان نفى شد داخل در ميزان نار و هر

 بواليت  ق نميشود اال  ت متحق   بواليت ابواب نار و دخول در جن  ق نميشود اال  ت دخول نفى متحق  جن  

اثبات منتهى ميشود بيك شجره چنانچه  نفى منتهى ميشود بيك شجره و كل   ت اگر چه كل  ابواب جن  

ى هللا عليه و اله صل   -در ميزان ظهور رســــول هللا كسى خواهد ميزان قبل را مشاهده كند نظر كند 

عدل او بنار رفته و الى ما ال  از حينی كه بعثت آنحضرت بوده تا امروز الى ما ال نهايه در كف   -

ت ت رفته و امروز ميزان بيان است هر كس منحرف از او نيست در جن  فضل او به جن   نهايه در كف  

ت هر دو از نقطۀ حقيقت عدل و در نار زيرا كه مبدأ خلق نار و جن    در كفو در ميزان فضل و اال  

ق ميگردد حكم بر مقبل ميكند خلق نور ميشود و حكم بر غير مقبل كه ميكند خلق نار ميگردد و متحق  
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ت كه آن نقطه باشد و مالك عدل و فضل است بعدل و فضلى كه خداوند خالق نار و نور است بمشي  

عليه  -المؤمنين  گردد زيرا كه اگر در شجرۀ نقطۀ قرآن حكم بواليت اميراز اين شجره ظاهر مي

اگر نازل فرموده بود كه كسى كه  ق نميشد و همين قسم در ظل  ت متحق  نشده بود خلق جن   -الم الس  

ق نمی شد حال آنچه شئون خير است بقول او راجع نيست خلق نار متحق   بع من نيست بر حق  مت  

د و آنچه شئون دون خير است راجع بشجرۀ نفى ميگردد و حقيقت ميزان در بشجرۀ اثبات ميگرد

آن در علم هللا گذشته مثال اگر امروز  ه شجرۀ اولى است الى ما ال نهايه اطالقات در ظل  لي  حقيقت او  

من قبل عمل نمايد شأنى از شئون آن ميزان است و  -ى هللا عليه و اله صل   -نفسی بحكم رسول هللا 

ه مبعوث لي  نقطۀ او   شيئ در ظل  عدل ميزان است و از ظهور بيان كل   دون آنرا بگويد در كف   كسى كه

 فضل و اثبات ثابت ميگردد و هر كس قدر سر جوى منحرف در كف   شدند هر كس مقبل شد در كف  

 كه او است ميزان و امر او است ميزان و احوال او است "من يظهره هللا"عدل فانى ميگردد الى يوم 

 ةسبق الن  ميزان و كلمات او است ميزان و دالالت او است ميزان ما ينسب  الى الميزان ميزان اذا تحق  

ار فى فى الن  و يبقى الن   ةسبالن   يقطع الحكم الى حين يرفع كل   ةسب على قدر ما يقطع الن  فى الكتاب و اال  

 . ار من عند هللا الواحد الفط  ال امر اال  نار و  ار عن ذكر كل  و  باهلل الواحد الن   لنستعيذن   ا كل  و ان  

 

  .انى فى بيان الحسابابع و العشر من الواحد الث  الباب الر   { 5:  42} 

 

نيست و خداوند  بيد هللا هست و غير هللا مقتدر بر حساب كل   ص اين باب آنكه حساب كل  ملخ  

ر هر زمان بظهور او و در شيئ را بخنچه حساب ميفرمايد شجرۀ حقيقت دعالم حساب ميفرمايد كل  

 در حين ظهور و حساب ميفرمايد را ولى حكم ظاهر نميگردد اال   حين بطون او حساب ميفرمايد كل  

و آن  كلمۀخلق را حساب فرمود بيك  را در يوم قيامت بيك كلمۀ واحده چنانچه در اين قيامت كل   كل  

ل نمود در نار نفى بعدل حساب كرده شد كس تأم   هر "شيئكل    انا رب  نى انا هللا ال اله اال  ان  "اين است 

ما على االرض نفوس  و هر كس تصديق كرد بنور اثبات بفضل حساب كرده شد زيرا كه کل  

مستدركه از ايشان راجع ميشود بنفوس مؤمنه بقرآن زيرا كه غير آنها در قيامت رسول خدا حساب 

ارض از اجساد ايشان پر است و نفوس  كل   كرده شده و فانى گشتند فناى ايمانى نه جسدى و اال  

ت دين ايشان اقواى از كتاب هللا نبوده و از اين جهت تى نزد ايشان بر صح  مؤمنه بقرآن هيچ حج  

 كلمۀت كه دين اين نفوس مؤمنه بخن ثابت بود و اين خداوند شجرۀ حقيقت را ظاهر فرمود بخن حج  

ه كه لسان عربى است و افصح مان لسان آيات قرآني  ميشود به ةبخن شد و الى يوم القيم كه حساب كل  

السن است نازل فرمود و اكثر بعدل حساب كرده شده و در نار نفى ال شيئ گشته و نفوسيكه  از كل  

بفضل حساب كرده شده و جزا داده شدند باحسن جزا بخياتيكه  كلمۀاقرار بتوحيد خداوند نموده در اين 

بايشان ميرسد زيرا كه  ةخير در همين آيات نازل شده و الى يوم القيم باقى است و كل   ةالى يوم القيم

آن هستند و راجع بان نفوسى كه خداوند  قۀ بخن در ظل   ارواح متعل  هيچ آيۀ خداوند نازل نفرموده اال  
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هورين است و در جزاى ايشان اين آيات را نازل فرموده ميگردند در طول ليل اليل كه ما بين الظ  

بعينها  كلمۀقول خدا است جواب گفته ميشود كه همين  كلمۀويد كه ما يقين نكرديم كه اين اگر نفسى گ

در قرآن نازل شده و قبل از شجرۀ طور بمثل آنكه خداوند در قرآن نازل فرموده ذكر شده بخنچه از 

ز قبل هللا را تالوت فرموده و يقين نموديد كه ا كلمۀكه اين  -ى هللا عليه و اله صل   -قول رسول هللا 

ت اينجا اثبات يقين ميشود زيرا كه اگر در آنجا ميگفتند كه ما على االرض از اتيان هست بهمان حج  

ت يقين كرده كه باو عاجز هستند در اينجا هم اولوالعلم مشاهدۀ اين امر را نموده و مينمايند بچه حج  

حقيقت اگر كاتبى بتواند نوشت در  اين كالم خداوند نيست اگر به اتيان نفسى كو اتيان او و از شجرۀ

نيست  ة بقدريكه بتواند مثل اين نوع آيات كه شبهه از براى اولواالفئديك روز دو الف مينويسد و اال  

ق نتواند نمود كه من قبل هللا است زيرا كه بنفسها شهادت ميدهد كه كالم هللا است و بشر مثل او تنط  

 باشد زيرا كه ذات ازل لم يزل و ال يزال بر حالت واحده ت است كه كالم هللاو اون كالم نفس مشي  

 هللا از اين جهت ت ديده نميشود اال  بوده و هست و كالم در مقام خلق و ابداع است و چون كه در مشي  

است كه اين كالم منسوب الى هللا ميگردد زيرا كه غير هللا مقتدر بر مثل او نيست و كسى كه با اين 

د بود تميز داده كه اين كالم بر محض فطرت او است و نزد او اسهل تر و اقرب شجره بوده يا خواه

ت او ه زيرا كه اين است كالم كينوني  م از شئون مناجات و خطب و علم و شئون فارسي  است حين تكل  

 بر خداوند وحده از اين جهت است که آيات هللا گفته ميشود و كالم هللا ذكر كه داللت نميكند اال  

م يا بعد از م و قبل از تكل  زيرا كه ذات ازل لم يزل و ال يزال بر حالت واحده بوده و حالت تكل   ميشود

صف باين صفت و اعظم است از اينكه مت   ليه است و خداوند اجل  ت او  م شئون ثالثه صفت مشي  تكل  

د در بيان هم ميشون در قرآن محتج   كل   كلمۀتى كه در مثل اين گردد و منعوت باين هندسه و بهر حج  

ل عمر تا آخر عمر قلم ال شيئ محتج ميشوند اينست كه مردم از حساب خداوند باك نداشته كه از او  

ه كه مقدار آن مقدار دنيا است نه گرفته شود بر ايشان چقدر نفس خائف است در اين محاسبات دنيوي  

گردد و راجع بفنای ابدى دين ولى در جائى كه مقدار در دين است و توحيد و اعمال او مقبول نمي

ما على االرض را ميدهند كه در يوم قيامت شجرۀ  كل   ةاالفئدو حال آنكه اولور نميشود ميگردد متذك  

كرده ميشود و حمد  كلمۀال زيرا كه حساب باين دو  ،"ال"بفرمايد  "بلى"حقيقت دربارۀ ايشان كلمۀ 

را مشاهده نمايد چه نفوس محتجبه مر خدا را كه امروز نفس بصيرى نيست كه عظمت يوم حساب 

 ۀ او حق  ه ترسيده كه راجع ميشود باينكه خداوند دوست نميدارد كه كسى در ذم  از محاسبات دنيوي  

ۀ نفسى نگردند ولى غافلند از نفس خود و م  ی مينمايند در اينكه شغل الذ  كسى باشد و اينقدر اهتمام كل  

يست و هفتاد سال در قرآن عمل نمايند و يوم جزا و آنچه از براى او خلق شده اند كه هزار و دو

حساب قلم ال شيئ بر دور ايشان كشيده شود اين است كه از براى مردم شعور ايمانى نيست كه اگر 

شعور ايمانى ميبود ما على االرض را ميدادند كه حساب ايشان بفضل كرده شود نه عدل زيرا كه 

م ميگردند و سنۀ ت متنع  در جن   ةدند و بفضل الى يوم القيمب ميگرمعذ   ةبعدل در نار الى يوم القيم
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 اسبوع سنه حساب است اگر چه خواهد شهر سبع قرار ميدهد و اال   "من يظهره هللا"سبع از ظهور 

 .بما اكتسبت ايديهم يسئلون ا يفعل و كل  ام سبع يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ال يسئل عم   اي  سبع و اال  

 

  .ه حق  انى فى بيان الكتاب و ان  ب الخامس و العشر من الواحد الث  البا { 5:  46} 

 

ص اين باب آنكه مراد از كتاب آنچيزيست كه از قبل نقطۀ حقيقت ظاهر شود زيرا كه از ملخ  

 براى ذات ازل لم يزل و ال يزال تبديلى و تغييرى نيست بلكه كتاب نقطۀ بيان كتابى است كه مدل  

غير هللا قادر بر آن كتاب نيست و آن از يك حرف گرفته الى ما ال نهايه ذكر على هللا است زيرا كه 

 كتاب بخط   "من يظهره هللا"ميشود چه آنچه از نقطۀ حقيقت منتشر گردد ذكر كتاب ميشود و آنچه 

هللا نوشته شده زيرا كه منسوب الى هللا بوده وهست زيرا كه كتاب او  خود نويسد كتابى است كه بخط  

در كلماتى كه نازل ميفرمايد از هر شأن كه باشد سواء آنكه  قه بكلمۀ حق  ت اى ارواح متعل  اس حق  

ر و تفاسير آيات كه خمر حمر و آيات باشد كه ماء غير آسن رضوان است و مناجات كه لبن لم يتغي  

ن ه بعينه مثل شئوى است در كتاب هللا هست و شئون فارسي  اجوبه و تفاسير مناجات كه عسل مصف  

از بحر حقيقت جارى ميگردد و اگر كسى در كلمات فارسى بعين فؤاد نظر  آيات است زيرا كه كل  

كند فصاحت آيات را بعينها مشاهده مينمايد و يقين ميكند كه غير هللا قادر بر اين نوع كالم نبوده 

محتجب  ق حق  است ولى از محق   ونيست ولى چه بسا اشخاصى كه اقرار كردند بر اينكه كتاب حق  

شيئ بل يك است كتاب او از كل   مانده و چه بسا كه نقطۀ حقيقت كه كتاب او كتاب هللا هست بل اعز  

شيئ از استكبار مردم خائف از ايشان ميشود كه كتاب خود را بر است از كل   حرف از كتاب او اعز  

فضل و رحمت  ظه علو  ت شوند و چه بسا از مالحايشان نازل فرمايد و از نار نجات يابند و داخل جن  

خود نازل ميفرمايد ولى بر آن كسى كه نازل ميشود ملتفت نميشود بلكه قلم حيا ميكند كه ذكر كند و 

اعطنى كتابى بيمينى حال كه خداوند عطا فرمود نميگيرد بلكه  حال آنكه شب و روز ميخوانده اللهم  

او مرتكب ميشود  حيا ميكند در حق   معطى را كه رسولى است از رسوالن او اگر بتواند از آنچه قلم

فضل و جود بر او نازل فرموده  و حال آنكه كتاب كتاب خداى او بوده و رسول رسول او و از علو  

 بشأنى كه بتواند كه يقين كند كه كتاب هللا است و غير او قادر بر مثل اون نيست چنانچه دين كل  

لع نشد نازل فرموده و كسى مط   حقيقت بر كل   ق است و بنهج آيات او شجرۀامروز بخيات قرآن محق  

است و در نزد هر ظهورى از ظهور شجرۀ  اقرار كرده و ميكنند بر اينكه كتاب حق   و حال آنكه كل  

تى كه نميماند حقيقت مؤمنين باو و كتاب او از قبل بظهور او و كتاب او از بعد ممتحن ميشوند بحيثي  

احمر است چنانچه نفوسى كه بعيسى بن مريم و كتاب او ايمان  از كبريت  مؤمن خالص و او اعز  اال  

بعينه همان ظهور بوده بنحو  -ى هللا عليه و اله صل   -د آوردند اگر شناخته بودند كه ظهور محم  

اشرف در آخرت و كتاب او همان انجيل بوده بنحو اشرف احدى از نصارى از دين خود بر نگشته 

ى صل   -و بكتاب او تصديق نموده و همين قسم اگر مؤمنين برسول هللا  برسول هللا ايمان آورده و كل  
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 -و بيان همان ظهور رسول هللا  -الم عليه الس   -و كتاب او يقين كنند كه ظهور قائم  -هللا عليه و اله 

هست بنحو اشرف در آخرت و اين كتاب بعينه همان فرقان است كه بنحو  -ى هللا عليه و اله صل  

شده در آخرت احدى از مؤمنين بقرآن خارج از دين خود نشده و اقرب از لمح بصر اشرف نازل 

ق ايمان آورده و تصديق بيان نموده و حال آنكه عدم يقين ايشان عند هللا مردود است بلكه آنچه ما يحق  

ده تي كه باو دين اسالم ثابت شر نمايند در حج  به اليقين است از براى ايشان شده زيرا كه اگر تفك  

ت را بنحو اشرف و همينقدر كه تصديق و يقين نميكنند عالمت اين مشاهده مينمايند بعينه همان حج  

ات ايشان از شجرۀ نفى بوده و راجع باو ميشود و ايمانهاى ايشان و اعمالى كه كرده است كه كينوني  

گر اعمال حروف و بقدر خردلى نفع بايشان نمى بخشد ا اند در دين اسالم مستودع بوده نه مستقر  

ل هللا بوده بال كتاب الف امروز نفع بايشان مى بخشد اعمال آنها هم نفع مى بخشد اگر چه بخنچه ما نز  

تغيير حرفى عمل كنند چنانچه اين مطلب را اكثر مجتهدين و مفتين راجع بانفس خود نموده وعمل 

 ظاهر است و راجع ميشود واقع عند هللا ت را بعد از موت او جايز ندانسته اگر چه حق  بقول مي  

مدارك مجتهدين و مفتين و  بشجرۀ بيان و همان حكم كه از آن مطلع ظاهر گشته جارى است در كل  

هر كس در حكم غير هللا نمى بيند مصاب بوده و هست اگر چه مختلفين باشد چون راجع الى هللا 

در بيان شده من عند هللا زيرا كه ميگردد مقبول ميشود اگر چه اختالف نبوده و نيست در آنچه نازل 

شود اگر چه آنوقت هم  هر حكمى در مقام خود صدق است و اختالف وقتى است كه در مورد خاص  

د امكنه و ساعات و اقترانات و دالالت اگر مختلف شود مختلف ميگردد و لم يزل هللا فى شأن بتعد  

من عند هللا  الى امروز ظاهر شده كل  بديع و خلق جديد و حكم حديث اگر چه آنچه از نقطۀ حقيقت 

بوده و هست و حال آنكه بظاهر در هر شريعتى اختالفات ما ال نهايه در بين اهل آن ذكر ميشود و 

اين نکته ظاهر است  ق است كه آنچه من عند هللا است در او اختالفى نيست بانبساط بصر سر  محق  

از طرف بصر  د و حدوث است و اقل  زل در تجد  ات است لم يزيرا كه مثل احكامات مثل خلق كينوني  

در مورد امر خلق بديع و شأن حديث ظاهر ميگردد ولى در نظر خلق از ظهور الى ظهور است 

شيئ است كل   ه ممد  زيرا كه در بطون راجع ميشود بخنچه در ظهور ظاهر شده اگر چه حقيقت باطني  

وده زيرا كه غير آن از براى نفسى يقين را در حين بطون خود ولى بخنچه در حين ظهور مدد فرم

  . م قديره عال   من شاء هللا ان  حاصل نميگردد اال  

 

 

 

  .حق   ةالجن   انى فى بيان ان  ادس و العشر من الواحد الث  الباب الس   { 5:  42} 

 

كه خداوند مخصوص بخود فرموده كسى يص اين باب آنكه تا امروز كسى غير از مظاهرملخ  

عوالم و منتهى  ت است در اين عالم كه مبدأ كل  ق بذكر جن  ميده و نه نار را و آنچه متعل  ت را فهنه جن  
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ى او است چنانچه در ى بتجل  ل متجل  در مقام عرش حقيقت باشد كه او   عوالم است كه كل   اليه كل  

ما ته على العرش فصار العرش غيبا فى ذاته كدعاى عرفه اين مطلب ذكر شده يا من استوى برحماني  

ه منحصر لي  ت بحقيقت او  صارت العوالم غيبا فى عرشه و در قرآن در نزد اهل بيان مظهر رحماني  

عوالم است مبدأ او از او شده و رجع او بسوى او ميشود  المؤمنين زيرا كه آنچه در كل   است بامير

و دون آن شده تا  ل من آمن باو فتح ابواب بحق  مثال از يوم آدم تا امروز نزد هر ظهور حقيقتى باو  

ق ميشود باين ظهور چنانچه اگر كسى منتهى ميشود باين ظهور و دون آن متحق   حق   آنكه جوهر كل  

ت موجود ميگردد عوالم مبدأ آنها در مقام اراده بوده كه او بمشي   بجوهر نظر نظر كند مى بيند كه كل  

ى زيرا كه هر صاحب رتبه در اين تعوالم باحاطۀ رتبه كينوني   و او بنفسها و او است محيط بر كل  

رتبۀ او در نفس خود ميكند زيرا كه عالم انفس طبق عالم آفاق  بيان صاحب رتبه باشد اقرار بعلو  

ل خلق است در انفس باينكه او   -ى هللا عليه و اله صل   -د است مثال در آفاق كه ظاهر شد ظهور محم  

ق گشته شبهۀ ه وهست بعد از اينكه اين مطلب محق  ل خلق بودمؤمنين باو موقن ميشوند كه او او   كل  

ت اعظم تر نبوده تى از ظهور هللا در نقطۀ مشي  از براى هيچ نفسی نباشد كه در علم هللا هيچ جن  

ظهورات  ت اون ظهور بوده در آن ظهور تا آنكه كل  ونيست چنانچه از هر ظهورى بظهورى جن  

در علم خدا از آن نفس ممتنعه اعظم تر نبوده در آن  تىمنتهى شد بنقطۀ قرآن از حين بعثت هيچ جن  

ظهور زيرا كه در انفس مثل اين است امروز بعد از خداوند كسى ما بين خود و او اعظم از رسول 

تى در علم خدا ه و بعد هيچ جن  لي   بظهور آن نفس او  ق اين آيه در انفس ظاهر نشد اال  خدا نميداند و تحق  

نبوده چنانچه در انفس بعد از رسول خدا كسى نظر نميكند  -الم عليه الس   -ن اعظم تر از امير المؤمني

د ميگردد تا بحروف واحد منتهى ميشود ت متعد   باو و همين قسم درجه بدرجه مراتب ابواب جن  اال  

ات سابقه بر آن در حين آخر حيات او اعظم تر نبود تى بعد از جن  ت خامس هيچ جن  مثال در ظهور جن  

و اسراء  -الم عليه الس   -بن الحسين  ت آنوقت على  ان جن  ت وحيد بوده در ارض طف و سك  كه آنوق

ات را تا بحرف ميم منتهى شود و بعد راجع ميگردد بنقطه و از جن   بوده و همين قسم مشاهده كن كل  

بوده  ت نقطۀ فرقانل ظهور جن  حين ظهور اين امر بتسع تاسعۀ دقيقه آن و آنچه احصاء توان نمود او  

تى اعظم تر از او نبوده و الى ت بيان باشد در اوالى او آن حين در علم خدا جن  در آخرت او كه جن  

ت اوالى ل ميشود جن  تى از اون اعظم تر نيست و حين ظهور او مبد  جن   "من يظهره هللا"يوم ظهور 

انفس  ه قبل كل  كه نفوس مؤمن ات حروف حى  ت جن  ت اخراى او و بعد از آن جن  نقطۀ بيان به جن  

ت سين نه اين است كه در حين هر ظهورى ات است و منتهى ميشود آخر ظهور بجن  باشند اعظم جن  

ت باء بر عرش خود هست و همين ت سين جن  خود نباشد مثال در حين ظهور جن   ت قبل در مقر  جن  

نوزده باب قرار ت بنفسها باشد تى كه ظهور مشي  احرف و خداوند از براى هر جن   قسم است حكم كل  

ت اين قسم فرموده چنانچه در اين ظهور كه اين حكم مرتفع شده دليل است كه در هر ظهور مشي  

 راجع ميشوند بابواب و ابواب باهل بيت و اهل بيت برسول خدا و رسول بوده چنانچه در قرآن كل  

سم ثالث باسم ثانى و اسم است من هللا باسم ثالث و ا اينست كه اسم رابع ممد   و جل   خدا بخداوند عز  
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 ت شد روح القدس بود كه قبل كل  ل داخل اين جن  ل كه نفس اسم باشد و كسى كه او  ثانى باسم او  

ر ى در امكان متصو  ت او نمود چنانچه هيچ جوهر حظ  ارواح بلقاء هللا فائز گرديده و اقرار بوحداني  

قديس او چنانچه آن نفسى كه در اين عالم از توحيد خدا بوده باشد وتسبيح و ت و الذ   نيست كه اعز  

ت او اداى شكر خدا است او را بر نعمتى كه منتهاى لذ   بمنتهى مايؤل خود فائز گردد و در سبيل حق  

ت او ت فائز گرداند غايت ثمرۀ لذ  ت يا امامت يا نبو  باو عطا فرموده مثال عبدى را خداوند بدرجۀ بابي  

خدائى را كه مرا باين نعمت فائز گردانيده و همين قسم در ادای شكر خدا است كه ميگويد حمد 

ت او در وقتى است كه سلطنت جا دهد منتهاى لذ   ه هر بندۀ را كه خداوند بر كرسى  شئون ظاهري  

 ه مفتخر فرموده و اين است كه كل  نظر بخداى خود ميكند و ميگويد حمد مر او را كه مرا باين عطي  

اقدس  ات راجع بخن محل  حمد باشد همين قسم كه كينوني   كه محل   ات راجع ميشود بركن ثانىلذ  

ل ثمرۀ آخر در او   ةميگردد الفاظ هم بما هى عليها راجع ميگردد و اين است كه در نزد اولواالفئد

ه ظاهر گردد اذن بخن نوع حمد از مصدر ظاهر زيرا كه آن حمدى كه بعد از ظهور مواهب الهي  

ه بخنچه ممكن است در لي  ت او  ل در حين دخول در جن  ن است كه روح او  ت از براى حامد شده ايعز  

را بيان نموده كه راجع بكلمۀ حمد ميگردد كه آن نفس  امكان از هر فيضى رسيده چنانچه ثمرۀ كل  

ه از جوهر تي  حامل همان روح باشد و آنچه منشعب گردد از او منشعب ميگردد از ظهورات جن  

ت ذ در جن  ى لباس حرير باو پوشيده ميشود و آنچه ما يتلذ  سد منتهى شود حت  عرفان گرفته تا بظاهر ج

نقطه باشد و او كاف  ى خود كه محل   بمجل  ذ نميشود اال  ذ ميشود و او بنفسه متلذ  هست باو متلذ  

لى و مستديره است كه لم يزل و ال يزال بر حول نفس خود حركت مينمايد و نيست از براى او نه او  

ت فرقان شد آنچه مشاهدۀ نعمت كند و نه منتهائى و نه غايتى چنانچه هر كس داخل در جن  نه آخرى 

ى آنكه اگر موروثى دانۀ ياقوتى بوده حت   -ى هللا عليه و اله صل   -مى بيند كه از سماء جود رسول هللا 

كرده بود كه ه كه حكم فرموده بخن و اگر حكم بر غير آن لي  ۀ آن حقيقت او   بعطي  ارث برد نيست اال  

وجود آن  غير آن نفس كه اآلن ارث ميبرد برد كى ميتوانست  که بگويد لم او بم اين است كه كل  

هللا هست هيچ شيئ  ةۀ او است كه عطي  نقطۀ وجود خود الى منتهاى صعود خود آنچه دارند از عطي  

د نيست مگر محض ت كسى لباس حرير پوش بفضل و جود او مثال اگر در اين جن  ت ندارد اال  شيئي  

عطاى او چنانچه قبل مقتدر بر پوشيدن بود و نميتوانست اينست كه اگر کسی چشم فؤاد خود را باز 

باب  در ظل   ت فرقان داخل شدند كل  ى از جود او و آنچه كه در جن   كف  وجود را اال   نمايد نمی بيند كل  

بضۀ اين باب است بلكه او اينها را فتح ت در قند و ابواب ديگر جن  ه كه رسول هللا باشد مستظل  لي  او  

حرف آخر عروج نمايد بمنتهاى عروج و ظاهر شود از  فرموده بجود خود مثال هر كس در حق  

 از اذن آن كه فرموده اين است ر نيست در اين عالم نيست اال  براى جسد او آنچه كه فوق آن متصو  

 ت تربت امام ثامن ظاهر شده نيست اال  جن  ت و هدايت من چنانچه آنچه بظاهر در يكى از ابواب جن  

ى ثامن من اگر چه اآلن نزد تربت فرموده كه او است وص   -ى هللا عليه و اله صل   -بخنچه رسول خدا 

قدرت   در قبضۀ جود او و كف  اين ظهورات نبوده و نيست اال   او اين نوع ظهورات نيست ولى كل  
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ما ال نهايه بوده وهست چنانچه هر نفسى كه در واليت ت ابواب هر بابى از ابواب جن   او و در ظل  

ظاهر  تى است از براى او در رتبۀ خود و الى ما ال نهايه اين سر  ت آمده بنفسه جن  يكى از ابواب جن  

ت قطع لذ   ت قبل كل  ت است و از جن  ر است در اين جن  ت متصو  بوده و جارى است و آنچه امروز لذ  

ه قطع شد زيرا كه ت انجيلي  ت از جن  لذ   كل   -ى هللا عليه و اله صل   - شده چنانچه حين ظهور رسول هللا

ت در توحيد خدا و عرفان و رضاى او و طاعت مظاهر امر او است بعد از آنكه منقطع باشد جن   كل  

م گردد كه آخر راجع بنار ت ممكنه متنع  تى است اگر چه درعمر خود بمنتهاى لذ  نفسى از آن چه جن  

ت است اگر چه در باشد كه منتهی اليه لذ   ه آيتى از حق  ات حروف انجيلي  و اگر در كينوني   فنا ميگردد

ظهور عيسى بوده ولى امروز آن آيه مرتفع شده و او بگمان بقا است كه تا حال صبر نموده چنانچه 

ور عيسى همان ظه -ى هللا عليه و اله صل   -ه بيقين بداند كه ظهور رسول هللا حروف انجيلي   اگر كل  

ذ ت متلذ  ه در انجيل خود باقى نخواهد ماند و در آن جن  بوده بنحو اشرف احدى از حروف انجيلي  

تى ميكند حقيقت ندارد زيرا كه اگر ما نخواهد شد و همين قسم بعد از فرقان كه اگر امروز گمان لذ  

آن كرده و بهمان گمانيكه ذی ميبرد عند هللا از براى دون بين خود و خدا عملی ميكند هلل و گمان تلذ  

ت لذ   ت ديگر اين است كه كل  ه مانده آنها هم مانده اند زيرا كه مرآت هللا طالع شد در جن  حروف الفي  

ته و آمن به و عرف كتابه و آمن به و  لمن عرف هللا وحده و آمن به و عرف حج  منقطع است اال  

ل ظهور ذ هستند الى او  ت متلذ  ت در اين جن  ل فى كتابه و آمن به و همين قسم اهل اين جن  عرف ما نز  

تى اعظم تر از قسم بذات الهى كه از براى ايشان در حين ظهور ايشان هيچ جن   "من يظهره هللا"

 ه و يستلذ  ت از اهل بيان منقطع ميگردد طوبى لمن يدخل فى ظل  لذ   ايمان باو و طاعت او نيست و كل  

اخرى بعد االخرى و  ةبذكره يدرك كر   خرى و اذا لو آمن به و يستلذ  اال ةه يبقى ببقائه الى كر  بذكره فان  

 ت ميكنم كل  عنه حين ظهوره وصي   ةذ  له و ال منتهى و ان بقى فى ظهور فينقطع االيمان و الل   ةال غاي

ت اعظم و لقاى اكبر گرديد ق بخن جن  موف   كل   "من يظهره هللا"اهل بيان را كه اگر در حين ظهور 

 اگر شنيديد ظهورى ظاهر شده بخيات قبل از عدد اسم هللا طوبى لكم و اال   طوبى لكم ثم   م  طوبى لكم ث

داخل شويد و اگر نشده و بعدد اسم هللا المستغاث منتهى شده و شنيده ايد كه نقطه  االغيث كه كل  

 اهره كه كل  اون نقطۀ ظ ه در ظل  ي  بكل   يقين نكرده ايد رحم بر انفس خود كرده و كل   ظاهر شده و كل  

گرديد و اگر بشنويد ظاهر شده صاحب نفسى بخيات و اولوالعلم آنزمان  داخل نشده ايد مستظل  

قين نظر بمثل اين زمان كه آنها محتجب مانده و تصديق او نموده نه معروفين از اولوالعلم بلكه مدق  

ت گرفته و لباس جن   قين نظر و صاحبان منظر اگر چه بر لباس فقر و مسكنت بوده سبقت بدخولمدق  

ظالل او كه  داخل شويد در ظل   ل نكرده و كل  حرير پوشيده و ايشان هنوز در حكم قبل باقى مانده تأم  

ع و ابتهال بر آمده كه فضل خدا ل و آخر و او است ظاهر و باطن و اگر نشنيديد در تضر  او است او  

كه ظاهر گشته من هو محبوبى و الى مستغاث از شما مقطوع نگشته و اگر شنيديد الى مستغاث 

هللا و ال  كم اجمعون فى ظل  كل   نفس و لتدخلن   سقدر ما يتنف   محبوبكم و مليكى و مليكکم فاذا ال تصبرن  

صنكم عن نار بعدكم بما قد اذنت لكم بهذا ان يا اهل خل  اكم الهذا من اعظم امرى اي   لم و بم فان   تقولن  
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سى صبر بعد از دو هزار و يك سال نمايد بال شبهه در دين در تنف  تشكرون كه اگر نفسى بق البيان كل  

ع ف بابتهال و تضر  مكل    آنكه ظهور هللا ظاهر نشود كه آنوقت كل  بيان نيست و داخل نار است اال  

د بيايد و نه بمثل نصارى كه محم   -الم عليه الس   -هستيد نه اين است كه بمثل يهود مانده كه عيسى 

ظاهر  -ى هللا عليه صل   -د كه قائم آل محم   -ى هللا عليه و اله صل   -د ت محم  و نه بمثل ام   بيايد و بمانيد

البيان فى اخريها و  ةجائت نقط قولن  شود و بمانيد و ان يرضى فؤادى بان يبقى من البيان من احد ال

اون اعظم تر نبوده  كه هيچ قسمى در علم خدا از "بمن يظهره هللا"قسم  ،انتم على ما انتم عليه لباقون

نقمت بيان از براى او هست بضعف زيرا  و نيست كه اگر ظاهر شود و احدى در بيان باقى ماند كل  

ه از براى اشخاصى كه داخل در بيان نشده مضاعف است چنانچه نقمت كه امروز نقمت فرقاني  

ايشان  هم در حق   هه از براى اشخاصيكه داخل در قرآن نشده بودند بوده و نقمت قرآني  انجيلي  

شجرۀ ذات حروف سبع  مضاعف شده و اگر چنين نفسى باشد ابدا داخل در بيان نبوده و در ظل  

بيان داخل نشود داخل قرآن نگشته و  داخل نشده چنانچه اگر كسى از حروف قرآن ماند كه در ظل  

ميكرد و همين قسم ف از ظهور اشرف او در آخرت ن تخل  نشده و اال   ه مستظل  دي  شجرۀ محم   در ظل  

 -ى هللا عليه و اله صل   -د در انجيل گفته ميشود كه اگر نفسی مؤمن بعيسى بود ال بـــد ايـــمان بمحم  

ميخورد و همينقدر كه نياورد دليل است كه ايمان بانجيل و عيسى نداشته چنانچه اگر امروز كسى در 

از براى نجات اين خلق در يوم  ر اوليای حق  احاديث فتنه و امتحان نظر نمايد مشاهده مينمايد كه چقد

الم عليه الس   -قين نظر در كتاب خود ذكر نموده كه ظهور حضرت ظهور اهتمام فرموده چنانچه مدق  

کميلظهور حقيقت مسئول عنها است كه در حديث  -
  
مذكور است ولى يهدى هللا من يشاء و يدخل  

هنالك ما ال عين "  هللاموت ال يعلم اال  يات و بعد از ت در عالم حمن يريد اين است حقيقت جن   ةالجن  

عنه من فضله  ما كل   رأت و ال أذن سمعت و ال خطر على قلب بشر قد خلق هللا فيها من كل  

"سائلون
  
ذى روح كاتب هر آينه شيئی از  اشياء قلم و كل   و اگر ابحر سموات مداد گردد و كل   

تى است كه در حيات عبد ذكر نمود و مدار آن مدار همين جن   ت بعد از موت را نتوانند دركاشياء جن  

ت آخرت هم بعد از موت خواهد ت ظهور هللا گشته داخل در جن  شد اگر در اين حيات داخل در جن  

و ال  ، هللااال   ةما رأيت فى تلك الجن   ، داخل نار خواهد شد حين ما قبض اعوذ باهلل عن ذلكشد و اال  

 و ال من دونها اال   ،اه اي  و ال من فوقها اال   ،اه اي  و ال من بعدها اال   ،اه اي   من قبلها اال  و ال ،اه اي  فيها اال  

وچه بسا نفسى در  ،ومالمهيمن القي    هو الحى  له الخلق و االمر من قبل و من بعد ال اله اال   ،اهاي  

ميگردد پناه برده بخدا اهل نار  ت است و حين ظهور بعد از ادنى دنو  اهل جن   ظهورى از اعلى علو  

                                                 
  

بَلَى َولَِكْن يَْرَشُح : َك قال عليه السالمأََولَْسَت َصاِحب ِسر  : يَا ُكَمْيل فقال ُكميل ةَما لََك َوالَحِقْيقَ : قال عليه السالم". ة، حديث ما الحقيقةحديث ُكميل، حديث الحقيق   

َمْحُو الَمْوُهوم َوَصْحُو : قال عليه السالم قال زدني بياًنا ةَكْشُف ُسبَُحاِت الَجاَلِل ِمْن َغْيِر إَِشارَ  ةالَحِقْيقَ : أومثلك يخيب سائال قال عليه السالم: ي قالَعلَْيَك َما َيْطفَُح ِمن  

نُور  : ْوِحْيِد قال زدني بيانًا، قال عليه السالمالت   ةِبِصفَ  ةَجْذُب األََحِدي  : قال زدني بينًا، قال عليه السالم ر  الس   ةتِْر َوَغْلبَ َهتُْك الس  : الَمْعلُوم قال زدني بيانًا، قال عليه السالم

 .56 ةجامع االسرار، اآلملي، الصفح، "ْبحُ َراجِ فَقَْد َطلََع الص  أَْطِفِئ الس  : ْوِحْيِد آثَاُرهُ قال زدني بيانًا، قال عليه السالماألََزِل فََيلُوُح َعلَى َهيَاِكِل الت   أَْشَرَق ِمْن ُصْبحِ 

 ، باب التوحيد ونفي التشبيه4/554هللا الجزائري،  ةنور البراهين، السيد نعمأيًضا، 
  

  94، ص ةاالحاديث القدسي، "اعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر: هللا قال"   
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از اينكه كسى ايمان باو  و اعتصام ورزيده بحبل نقطۀ بيان در اولى و اخراى او كه او است غنى  

ت فائز ميگردند اين  خود در جن  اگر نشوند در نار ميروند و اال   ت او شود بل كل  آورد يا داخل درجن  

او از اينكه مالك شود ما على االرض  است كه اگر نفسى نفسى را هدايت نمايد بهتر است از براى

شجرۀ توحيد است رحمت خداوند  كال را زيرا كه اگر هدايت نمود آن نفس را تا آنكه آن نفس در ظل  

ك ما على االرض در حين موت از او منقطع ميگردد ولى سبيل هدايت از  تمل  بهر دو ميرسد و اال  

 من قبل و من بعد يدخل من يشاء فى رحمته هللا ةت و سطوت هذا سن  و رأفت بوده نه شد   روى حب  

تى اعظم تر از براى هيچ نفسى نيست كه در حين ظهور هللا ادراك نمايد او كريم و هيچ جن   ه ولى  ان  

را و آيات او را بشنود و ايمان آورد بلقاء او كه لقاء هللا است فائز گردد و در رضاى او كه بحر 

امروز از  ذذ گردد و حمد خدا را كه كل  ت متل  ت فرداني  خالء جن  محيط بر رضوان است سير نمايد و ب

ت محتجب و بخنچه حين قبض روح از ايشان منقطع و داخل در نار ميكند متلذذ و از براى اين جن  

آنچه خلق از براى او شده محتجب و كاش محتجب بوده و مضاد نبوده و كاش مضاد بوده و آنچه 

باو مؤمن و او را در جبل نموده  او ظاهر نكرده كل   باو در حق   ةلنسباليق بر شجرۀ حقيقت نبوده با

تر نبوده و نيست  ز و او را تنها گذاشته و هيچ نارى از براى عاملين از نفس عمل اشد  باو معز   و كل  

تى از براى ايشان از نفس ايمان عظيم تر نبوده و نيست و ما من اله چنانچه از براى مؤمنين هيچ جن  

ا فيها و عم   ه لغنى  ها و مالكها و مليكها و سلطانها ما فيها يبقى بامره و ان  ت و رب   ذلك اله الجن  اال هللا

من  بلقائه حين بطونه من حيث هم ال يعلمون كل   ون بلقائه حين ظهوره ثم  عليها ولكن ما فيها يتلذذ  

شأن و قبل  هم بذكره فى كل   رب  دون هللاحين و قبل حين و بعد حين و ليوح   ون بحمده فى كل  فيها ليسبح  

 انا العزيز نى انا هللا ال اله اال  ها ان  ها لتقول من عند رب   و ان  شأن و بعد شأن لن يدخل فيها من نفس اال  

نى انا هللا ب مليك و ان   انا لر  نى انا هللا ال اله اال  وم و ان   انا المهيمن القي  نى انا هللا ال اله اال  المحبوب و ان  

شيئ راجع الكرسى المنيع و كل   شيئ رب  كل    انا رب  نى انا هللا ال اله اال  منيع و ان    انا بحق  اله اال  ال 

آنچه در ملك او  ت است كل  ميشود بهيكل انسانى سواء كان من ذكر او انثى و اگر آن نفس در جن  

ت نچه از مشي  ت اگرچه شيئ باشد كه ليس كمثله شيئ در صقع خود نباشد زيرا كه آاست در جن  

ى شود باقى نميماند در صورت خود كه اگر معر   ى ميگردد بر صورت نفس خود است در حد  متجل  

ما ينسب الى  شيئ طلب ميكنند از خداوند كه در ظل   هيكل انسانى و از اين است كه كل  فؤادى او اال  

ما ينسب الى المؤمن  ت شيئ اينست كه منسوب الى هللا گردد والمؤمن باشند نه دونه زيرا كه جن  

در  در نار است و از شئون آن اگر چه كل   ينسب الى هللا و اگر راجع بنفس دون مؤمنه گردد كل  

صقع خود ليس كمثله شيئ باشد چنانچه اين حجره كه بال ابواب است و بال حدود معروفه امروز 

نى ن همه بنداى ذکر ان  ات آاست كه گويا ذر   اعلی غرف رضوان است كه شجرۀ حقيقت در او مستقر  

زه بذهب باشد ولى ۀ مطر  حجرات اگر چه مقاعد مرآتي   شيئ ميخوانند بر كل  كل    انا رب  انا هللا ال اله اال  

ات ات مرايا ميخوانند چنانچه ذر  اگر شجرۀ حقيقت در مثل آن حجرات ساكن گردد آنوقت آن ذر  

ر آنجا ساكن بوده ميخوانده و ميخوانند و ام ارض صاد دمراياى اعلى مقعد امارات صدرى كه در اي  
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ت  آنكه راجع بخن نفس ميگردد و اين است كه هر مقعدى كه اهل جن  حكم از براى هيچ شيئ نيست اال  

شوند باعلى ما يمكن وصف در امكان آنها بوده كه ناظرين بطرف حقيقت مشاهده  بر او مستقر  

ت خامس ادنى تر در آنروز نبوده ولى چون از جن  شهادت كلمۀ  مينمايند چنانچه هيچ مقعدى از محل  

او ظاهر بوده كه اگر آن روز ناظرى نظر ميكرد ميديد كه اليق بوده كه  بوده باعلى ما يمكن در ظل  

جدران او از ياقوت مرتفع شود نه ذهب و اگر ظاهر نشده از ضعف نفوس بوده نه عدم امكان آن 

بوده اعالى از آن  ى كه آنروز شجرۀ مقابل مستقر  ارض زيرا كه آن قابل بوده و همچنين ارض

در آن روز ميديدند فناى او را كه گويا همان روز ال شيئ ميديدند چنانچه  ةآنروز نبوده كه اولواالفئد

فى و يرفع هللا بر آن ارض است و نه از او كذلك يفنى هللا الن   امروز اثرى و نشانى نه از مستقر  

 شيئ قدير و اگر بر عكس مورد ظاهر شود كه مقعد شجرۀ حقيقت اعلى علو  ل  ه على كاالثبات بامره ان  

اگر چه منتهى  ارض گردد شبهه نيست كه لم يزل و ال يزال در ارتفاع مرتفع ميگردد و در ظل  

ها هى ترجع الى هللا و ان   ةفس االنساني  شيئ يرجع الى الن  ل مينمايد اذ كل  ارض ادنى باشد در نزول تنز  

و من  ةار اذا كانت محتجبفى الن   و ترجع الى دون الحق   "بمن يظهره هللا" ةان كانت مؤمن ةفى الجن  

 .شيئ قديراه كان على كل  له من عند هللا ان   حيث ال مرد   ةبع امرى فى اسم المستغاث يدخل الجن  يت  

 

  .ار حق  الن   انى فى بيان ان  ابع و العشر من الواحد الث  الباب الس   { 5:  46} 

 

ص اين باب آنكه از براى نار شئون ما ال نهايه بما ال نهايه بوده و هست جوهر جواهر او ملخ  

ظاهر ميگردد كه  عدم عرفان هللا است كه در هر ظهوری بعدم عرفان ظاهر بظهور در نفس ظهور

ا ا حق  ا حق  حق   ﴾هللا ال اله اال  ﴿ا ا حق  حق   ﴾ هللاال اله اال  ﴿را بهر لسانى كه بر آن مبعوث گردد  ميخواند كل  

شيئ از ما ال ا زيرا كه جوهر كل  ا حق  ا حق  ا حق  ا حق  حق   ﴾ هللاال اله اال  ﴿ا ا حق  ا حق  ا حق  حق   ﴾ هللاال اله اال  ﴿

 ةالحقيق ةه نقط بما ال يحب  ه هللا راجع باثبات ميگردد و اين ظاهر نميگردد اال  ه هللا بنفى و از ما يحب  يحب  

ل كه در وقتيكه شنيد ل است و در بيان فؤاد او  ه و اين جوهر در قرآن فؤاد او  حب  ظهور و ما ي فى كل  

ت بود ل يا جحد فانى گشت اگر چه آن فؤاد در قبل در جن  يت ظاهر شد فؤادش بنار تأم  شجرۀ حق  

هللا و  و على و االئمه حجج -ى هللا عليه و اله صل   -د رسول هللا ميگفت و محم   ﴾ هللاال اله اال  ﴿زيرا كه 

ميدانست ولی در حين احتجاب يا  ل هللا فى الفرقان را حق  ابواب الهدى اولئك هم شهدا هللا و ما نز  

هللا و از معرفت  ةه از معرفغفلت ما وقوف ما حجد يا انكار باطل شد آنچه كه در او بود از آيات حق  

اينها از شجرۀ حقيقت  زيرا كه كل   است در اسالم من عند هللا ه و ابواب و اقرار بخنچه حق  نبى و ائم  

طالع شده بود و اين شجره بعينها ظاهر شد و اين اثمار از او بود در قبل و همينقدر كه ظاهر شد و 

ل قبول نكرده زيرا كه اين ظهور ظهور آخرت او بوده واعظم از ظهور كسى قبول نكرد گويا در او  

نار ساكن ميگردند زيرا كه  ت قبل در ادنى دنو  اوالى او بوده از اين جهت است كه اعلی سكان جن  

ل نار در صقع خود انقطاع ورزيد بسوى خداوند بلكه تا حال شنيده نشده مثل او منقطعی و اصل او  
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ل اول قبل بوده امور باو نموده و حال آنكه آن ثانى او   بوده تفويض كل   بوهم آنكه در نزد نفسى حق  

نازل بوده ثمرى بر او نمی بخشد زيرا كه اگر صادق بود در ولى چون در واقع در ارض بعد خود 

ل ظهور نقطۀ بيان توقف نمينمود و بمقعد خود از لقاء هللا محتجب نميشد و او   ق حق  نزد ظهور محق  

ل مدبر خلق شد كه از ل مقبل خلق شد و آنچه دون خير بود باو باو  آنچه خير در علم خدا بود باو باو  

نار مدبر  ل ميشود و جوهر جواهر كل  ت باب او  جن   ل ظهور جوهر جواهر كل  او  شيئ تا يوم خلق كل  

ده و او نمود و الواح متعد   ل در حق  ل ميشود و خداوند خواست كه او را مقبل كند و كمال تفض  او  

ت نار را پوشيده كه اآلن لي  رسل ممتنعه در نزد او فرستاد ولى بما ال ينفعه محتجب گشته و قميص او  

اين نقطه در تحت  تى اعظم در علم هللا نيست از نقطۀ باء در بيان و هيچ نارى ابعد از ظل  چ جن  هي

الثرى نيست چنانچه آنچه راجع باو ميشود ازهر شيئ اشيائى است كه داخل نار شده و آنچه راجع 

هللا  ت شده چنانچه از قبل آنچه راجع برسولباين ميشود از هر شيئ اشيائى است كه داخل در جن  

ل من لم يؤمن ميگردد راجع بنار شده و شئون اين نار ت شده و آنچه راجع باو  ميگردد داخل در جن  

 هللا زيرا که هر تها احد اال  يعلم عد    اله ابواب در نوزده ذكر ميشود و اال  ي  ال نهايه است ولى كل   ما

ت گرفته كه از ابواب جن   خود و هر بابى نفسى كه از باب نار گرفته شود باب نارى است در حد  

ور من فى الن   ل او ميگردد و كل  ار راجع باو  من فى الن   خود اگر چه كل   تى است در حد  شود باب جن  

دند او را مند او را و ممج  ل او ميگردد و هر دو عابدند خدا را و ساجدند از براى او و معظ  راجع باو  

ل همين ظهور بوده و يد ميكند و آن بظهور دنيا كه او   آنكه اين بظهور آخرت توحدند او را اال  و موح  

آخرت ظهور قبل او بوده اينست كه آن باطل ميگردد و اين ثابت ميماند و آن نار ميگردد و اين نور 

ميگردد و اين  ميشود و آن فانى ميگردد و اين ثابت ميماند و آن عزيز ميشود و اين ذليل و آن غنى  

 ﴾ هللاال اله اال  ﴿ امروز هر دو ى در نفس خود او و اال  از او باقى نميماند حت  فقير تا بجائيكه ديگر ذكر 

ه هللا ميگويند و آنچه در فرقان ميگويند بشأن ما ال ميگويند ولى آنچه در بيان ميگويند بر شأن ما يحب  

وليكن در توحيد خدا را ميكرد  ه هللا ميگويند و مثل اين در قبل هر كس در كتاب الف بود البد  يحب  

ى صل   -د رسول هللا د شود بتوحيد محم  دوست داشت كه موح   و جل   حين ظهور قاف خداوند عالم عز  

 من گرديد اال   هللا شد روح ملكى در او مستقر   ةنه بتوحيد عيسى و هر كس تابع اراد -هللا عليه و اله 

 من گرديد اال   در او مستقر   ه يخرج و هر كس تابع نگشت نفس شينوح فان  استودع هللا فيه ذلك الر  

 هر دو عبادت ميكنند خدا را اين است كه بعد از سجده نكردن شين ان يخرج و اال   ه البد  استودع فان  

ى هللا عليه صل   -د ه با شئون او ناطق شد چنانچه در حديث است قول او كه آن قول در زمان محم  لي  او  

الم عليه الس   -ول هللا از اينكه اقرار بواليت امير المؤمنين و بدار يا رساين ميشود كه مرا معف   -و اله 

من حيث اريد ال من " :قول هللاكنم و جواب خداوند در آن روز جواب رسول هللا هست كه مطابق  -

"حيث تريد
  
كه دوست ميدارم مطاع گردم از آنجا كه اراده ميكنم نه از آنجائى كه تو اراده  باشد 

                                                 
  

ُ  ب  َو اَل نَبِيٌّ ُمقَرَّ لَْم يَْعبُْدَكَها َملَك   ةُجوِد آِلدََم َو أَنَا أَْعبُدَُك ِعبَادَ أَْعِفنِي ِمَن السُّ  فَقَاَل إِْبِليُس يَا َرِب  : قال االمام الصادق عليه السالم"    ِلي إِلَى  ة اَل َحاجَ ُمْرَسل  فَقَاَل َّللاَّ

ُ ِعبَادَتَِك إِنَّ   بحار ،"  (ينيَْوِم الِد    َعلَْيَك لَْعنَتِي إِلى إِنَّ  َك َرِجيم  وَ فَاْخُرْج ِمْنها فَإِنَّ ) : تَبَاَرَك َو تَعَالَىَما أُِريدُ أَْن أُْعبَدَ ِمْن َحْيُث أُِريدُ اَل ِمْن َحْيُث تُِريدُ فَأَبَى أَْن يَْسُجدَ فَقَاَل َّللاَّ
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ل من اعرض جوهر نار ت و او  ل من اقبل جوهر جن  در بيان ظاهر و او   ۀكلمميكنى چنانچه همين 

را  شئون دون آن باو چنانچه خداوند در قرآن كل   شئون خير باو منتهى ميگردد و كل   است و كل  

بمن " ل من تؤمنن  او   را ان تكونن   ت ميكنم كل  ل كافر به و من وصي  ت باين نموده و ال تكونوا او  وصي  

كم ان رن  حذ  خير فى كتاب هللا فان ذلك لهو الفضل العظيم و ال مبدأ كل   لتكونن   ةيوم القيم "هللا هيظهرن  

ذلك لهو العذاب العظيم و اگر صاحب نظرى  مبدأ دون خير فان   نفس لتكونن   ل كل  به او   ال تحتجبن  

ردد كه تصديق ميگ "بلى"ل من قال خيريكه در بيان ظاهر شود راجع باو   نظر كند مى بيند كه كل  

ل من قال شئون دون خير راجع باو   ين واقع شده و كل  ي  ل خلق او در عل  نقطۀ حقيقت را نموده و او  

تى است كه فوق آن در بيان نيست الى ميگردد و او است ناريكه فوق او در بيان نيست و او جن   "ال"

 بعدم سجود از ار نار نگشته اال  ين استدالل مينمايند و نكه همين قسم مستدل   "من يظهره هللا"ظهور 

ت از براى او ميشود و اظهار ناري   كلمۀبراى خداوند معبود كه بعدم ايمان بنقطۀ بيان اثبات اين 

ت احتياط در خانۀ خودش بواسطۀ  آنكه از براى خدا كرده چنانچه از شد  اال   نكرده در نزد خود و كل  

لكه در مساجد وطن خود شبهه كرده و در يك ت روزه نكرده بشبهۀ كه كرده وضو نگرفته و ني  

مردود است عند هللا و شئون نار بوده زيرا كه از براى آن آيتى كه در نفس  مسجد نماز كرده و كل  

خود بزعم خود هلل ميكرده آن همان آيتى بوده كه از ظهور نقطۀ بيان در اوالى او كه ظهور فرقان 

او نميكرد وليكن شناخت  ل در حق  او است خطور تأم   ى شده و اگر ميشناخت او را كهباشد متجل  

ل ظاهر شده بود كه آيات هللا هست ظاهر شد و ديد زيرا كه از نقطۀ فرقان زيرا كه بخنچه نقطۀ او  

هللا چيز ديگری ظاهر نيست همين قدر كه آيات هللا را شنيد و سجده نكرد و  ةامروز غير از آيا

ل ص قميص باب او  ت ممكنه در او بكون آمده و تقم  رد  كينوني  ت پروردگار خود نكاعتراف بربوبي  

عباده المؤمنين و هر  نار را پوشيده اعوذ باهلل من هذا و من يؤمن باهلل فال سبيل له عليه و هللا ليحفظن  

او  ى نار است كه شئون ديگر در ظل  ه واقع شده باب كل  ت قرآني  نفسى كه مقابل يكى از ابواب جن  

خير و شئون او راجع  ل كه جوهر نفى بحت است و كل  راجع ميشود بفؤاد او   د كه كل  محشور ميشو

شيئ در نار همانست كه از او كل   اثبات است و احب   ميشود بنقطۀ فرقان كه فؤاد او جوهر جواهر كل  

 شيئ نزد او نفس خود او است كه از او محتجب مانده چنانچه در قرآن احب  محتجب شده وابغض كل  

ل شد آنچه شد كه اگر ميدانست كه شيئ نزد قاتل حرف خامس او بوده كه هللا اكبر ميگفت و متحم  كل  

او بر قلب او نميشد و ابغض  او است مظهر تكبير در آنروز نزد او سجده ميكرد و خطور دون حب  

او  كتب نازل فرموده كه نخواهم آمرزيد نزد خودش خود او است که همانست كه خداوند در كل   كل  

ل حرف نار در بيان اگر فهم كلمات عالمى را كه خود را منسوب باهل بيت ميداند و را چنانچه او  

هستند و رسول من عند هللا منصوب است ميكرد  -ى هللا عليه و اله صل   -رسول  اوصياءاهل بـــيت 

ت مظهر ربوبي  ت كه ز بود چگونه بر قول مثبت نبو  معز   هر آينه در نزد خود مفتخر و در نزد كل  

                                                                                                                                                                        
 .424 ةالصفح، 44 المجلسي، المجلداالنوار، 
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ميكرد و شب و روز از براى او سجده ميكند اين  ت محضه هست خطور دون حب  صرفه و الوهي  

ل من اعرض شيئ را كه او  است كه محتجب مانده و از محبوب خود غفلت نموده و قميص ابغض كل  

ت بعدى عل   باشد پوشيده بلكه آن از اين پوشيده چنانچه هر ظهور -ى هللا عليه و اله صل   -د بمحم  

ى هللا صل   -ت زيرا كه خلق عيسى از براى ظهور رسول هللا ظهور قبل است عند هللا بظهور اشرفي  

 "من يظهره هللا"شد چنانچه خلق قرآن از براى خلق بيان و خلق بيان از براى ظهور  -عليه و اله 

ن طاعت او در اگر چه قلم راضى نميشود كه جارى شود باسم كسى كه بر نفس او خطور كند دو

و ليكن اگر شود قميص اين بوده كه آن پوشيده و از  و جل   يوم ظهور بخيات بينات من عند هللا عز  

احتجاب اين بوده كه آن محتجب مانده و از نفى اين بوده كه آن قبول نفى نموده و از بعد اين بوده كه 

آنروز شئون اين  "بمن يظهره هللا"رد آن بعيد گشته و از نار اين بوده كه آن نار شده و هر كس پناه ب

ل نار همين زيرا كه باب او   كلمۀبخن نميرسد و معنى اعوذ باهلل در آنروز ايمان باو است نه قول اين 

و ال يحصى ميگفته و پناه از نفس خود كه شين بوده ميبرده ولى ثمرى بر حال او  را ال يعد   كلمۀ

بنقطۀ بيان بايمان باو از نفس خودش كه مؤمن باو نيست  نبخشيده كه اگر صادق بود بايست پناه برد

ت او سى و چهار مرتبه سجده ميكند  چه ثمر ميبخشد او را شب و روزى بفرض قرآن دون سن  و اال  

ت او است كه قلم حيا ميكند بر ذكر آن بر او روا ميدارد از براى خداوند باو و آنچه مقتضاى كينوني  

نار  ل كل  خلق و او   ب باو ميجويد و حال آنكه نزد او ابعد كل  و اظهار تقر   و حال آنكه باو سجده ميكند

ت حول عدد واحد طائف است در نار هم چنين است است و در ظهور بيان هم همين قسم كه در جن  

ل است در كليتهما هر كس مؤمن شود ببيان و آنچه ر شود تكثر همان واحد او  الى ما ال نهايه كه مكث  

نار بوده و  ت بوده و هست و هر كس منحرف شود در ظل  او نازل فرموده در ظالل جن   خداوند در

ت در ارض باء انوارى كه هست نه اين است كه مراد از ابواب مثل باب بلد باشد بل مثال باب جن  

و استعيذ باهلل من دون حروف االثبات  مثل ظل   ه ذكر ميشوند و ظل  ي  باب كل   هستند هستند و در ظل  

شأن و قبل شأن و بعد شأن مثال باب  على هللا فى كل   لن  توك  حين و قبل حين و بعد حين و ال ل  ى كف

ماء  "من يظهره هللا"ل نار را من يقابل فرض كن الى ظهور ت را نقطه فرض كن و باب او  ل جن  او  

الى ان يفنى  ه فانى ببين و ماء اثبات را در عروق اشجار ثابته ثابتنفى را در عروق اشجار منفي  

يفتخرون بنسبتهم   فى الكتاب و يثبت االثبات بشأن كل  فى بحيث لم يبق له فى البيان عنه من ذكر اال  الن  

و چه بسا نورى را كه نار ميفرمايد  "بمن يظهره هللا"اليه و چه بسا نارى را كه خداوند نور ميكند 

ر نار نميماند واگر الى مستغاث رسد و داخل شوند احدى د باو و اگر در عدد غياث ظاهر شود و كل  

من يظهره "ل بنور ميگردند و همين فضل را از مبد    آنكه كل  داخل شوند احدى در نار نميماند اال   كل  

طلب نموده كه اينست فضل اعظم و فور اكبر كه مثل امم باقيه نمانده مثل حروف انجيل كه دو  "هللا

منتظر من يأتى اسمه احمدان هنوز كتاب ديگر نازل شود من عند هللا و ايش
  
و اگر ظاهر  باشند 

                                                 
  

ِ َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل ِإن  ﴿: قال تعالى    ا َجاَءُهْم ًرا بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمدُ َفلَم  ش  َوُمبَ  ةْوَراِمَن الت   قًا ِلَما بَْيَن يَدَي   إِلَْيُكْم ُمَصد  ي َرُسوُل َّللا 

  9 ة، اآلي(94)الصف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾نَاِت َقالُوا َهذَا ِسْحر  ُمبِين  بِاْلبَي  
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ى از براى او نيست اگر چه مى بينم ظهور او را ظاهر خواهد شد و مفر   نشود الى اين دو اسم البد  

را بمثل نجوم ليل در نهار در مقام ايمان و حقيقت نه  ماء و غروب كل  مثل اين شمس در وسط الس  

كم له الخلق و االمر ر نموده و گفته ذلكم هللا رب  بمثل امروز تصو   مقام هيكل جسدى و اسباب ظاهرى

الهى در هر شأن مختلف ميشود در بيان هيچ ذكرى نيست  العظيم اگر چه تقادير  هو العلى  ال اله اال  

در وقت ظهور مشاهدۀ حزن نفرمايد از مؤمنين بخود كه در غيب باو ايمان آورده  مگر ذكر او لعل  

ه هو خير وكيل و نصير و ان   ه هو خير ولى  ض امره الى هللا ربه ان  فو  لقاء او هستند و المنتظر  و كل  

شيئ و هيچ شيئ كفايت نميكند از او زيرا كه هيچ را از كل   و ظهير و او است كه كفايت ميكند كل  

شيئ ان كم عن كل  ن  هللا ليكفي  ان  شيئ بال ايمان باو ثمر ندارد و هيچ شيئ با ايمان باو حزنى ندارد و اال  

موات و ال كم من شيئ و ال يكفى شيئ عن شيئ ال فى الس  كم عن هللا رب  شيئ و ال يكفين  شيئ عن كل  يا كل  

ما كافيا قديرا آنچه ذكر شد در ذكر ه كان عال  ه ان   من استكفى باهلل رب  فى االرض و ال ما بينهما اال  

ار ما يذكر به الن   ب ان يخطر به اعوذ باهلل عن كل   بعد از موت لن يقدر قلحين حيات عبد است و اال  

و آن دائر مدار نار هر ظهورى است كه امروز در ظهور بيان مبين است حينی كه عبد در ارضى 

 در ارضى كه منسوب بنار است اگر از ت داخل ميشود و اال  كه مالك آن نور است داخل شود در جن  

 هللا ان ينتقمن    ان اراد بشيئ هلل و ليسئلناال   ود فى الحيناو داخل در او شود داخل در نار ميش حب  

ه مؤمنين باهلل داخل در آنها نميشوند تا آنكه بجائى ميرسد كه عنه گويا مشاهده ميشود كه امكنۀ ناري  

من يظهره " آنكه نقطۀ بيان يا اصول نار هم در اماكن خود داخل نميشوند و اگر شوند پناه ميبرند اال  

 ن دهند مؤمنين بخود را يا شهداء حقه اگر در جائى مقتضى بينند نفع نفس مؤمنى را و اال  اذ "هللا

فى قرار نار بوده و قل صدق هللا وعده كذلك يفنى هللا الن   داخل كوفه شو و نظر كن در آنجائيكه محل  

عده كذلك يثبت ور و قل صدق هللا والن   انظر الى محل   ى فى االرض ثم  الى ان ال يبقى له من اثر حت  

 .م قديراه عال  هللا االثبات بامره ان  

 

 .ال ريب فيها ةآتي ةاعالس   انى فى بيان ان  امن و العشر من الواحد الث  الباب الث   { 5:  46} 

 

ل مينمايد ه او است الى آنكه تنز  لي  تى ساعت بحقيقت او  ص اين باب آنكه در هر ظهور مشي  ملخ  

 ب باو شود از قبل او در ظهور اگر اطالق فرمايد صدق است و اال  ى كه منسوتا آنكه هر ذكر حق  

ى آنكه اگر در ظهور او خبرى از قبل او نزد كسى ذكر شود اليق اليق نيست كه اطالق شود حت  

او است و امروز ساعت نفس بيان است  بر علو   ال ريب فيها زيرا كه مدل   ةآتي ةاعالس   است ذكر ان  

ى از آن نيست و اگر ابحر سموات در و مرد   ةم ميكند بر ايشان الى يوم القيامكه ميخيد مردم را و حك

حكم فرمايد  ى آنچه كه حق  ذكر ساعت مداد گردد رشحۀ از آن نتواند ذكر نمود و در هر ظهور حق  

على هللا  و ان   ةكم بغتلتأتين   ةاعالس   ظهور هللا فان   ق ميگردد و لتنظرن  بر آن كه آنساعت است محق  

 . كم انتم تعرضونب  ر
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من يظهره ل"من هللا  ةما فى البيان تحف انى فی ان  اسع و العشر من الواحد الث  الباب الت   { 5:  45} 

نى و ما اذا اريد ان انسبه اليك فلتقبلن   يا الهى ما اصغر ذكرى و ما ينسب الى   سبحانك اللهم   ،"هللا

  .ك انت خير الفاضلينبفضلك ان   ينسب الى  
 

ص اين باب آنكه آثار ظهور حقيقت در هر ظهور تحفۀ است من قبل هللا از براى او در لخ  م

ظهور بعد او كه ظهور نشأۀ اخراى او است مثال آنچه خداوند بر عيسى نازل فرمود تحفه بوده من 

منه باو زيرا كه مراد از كتاب او نفوس مؤ -ى هللا عليه و اله صل   -د رسول هللا قبل هللا از براى محم  

طين و همين قسم آنچه خداوند برسول  ى لو كان من تسع تسع عشر عشر ذر  است و ما يرجع اليها حت  

نازل فرموده كه امروز در مؤمنين بقرآن مشاهده ميشود مراياى افئدۀ  -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

ن شود سم آنچه در بيان متكو  و همين ق - عليهم السالم -د ايشان تحفه بود من هللا بسوى قائم آل محم  

كه ظهور اخراى نقطۀ بيان  "من يظهره هللا"از شئون محبوبه تحفۀ است از قبل نقطۀ بيان بسوى 

را بس است كه او قبول كند نفسى را يا شيئی را بذكر انتساب بخود  و فخر كل   باشد و همين عز  

ول نميكند چگونه و مظهر حقيقت و همين ه قبه را ادنی ادنى مظاهر قرآني  چنانچه امروز تحفۀ انجيلي  

 آنكه داخل شود در ظالل حجتی كه او داخل شده قبل را اال   قسم بيان قبول نميكند ادنى ادناى او علو  

 آنكه منسوب بكتاب او قبول نميفرمايد شيئی كه منسوب ببيان است اال   "من يظهره هللا"و همچنين 

هور  ظاهر است در هر ظهور شئونات ما يرجع الى الظ  هللا نهايه ظهور ال شود و همچنين الى ما

االخرى و چقدر بعيد است نفسى كه خود را از نسبت  ةشأمن هللا اليه ليوم ظهوره فى الن   ةل تحفاالو  

باو مقطوع سازد و از تحفه گی بيرون آورد چنانچه امروز اگر مؤمنين بقرآن بخواهند تحفۀ رسول 

 مقطوع نموده از خود نسبت مؤمن شوند ببيان و اال   را برسانند بايد كل   - ى هللا عليه و الهصل   -هللا 

را نه اين است كه شجره بفرمايد چرا محتجب شده ايد از لقاء محبوب خود كه در حين ما يقصد  علو  

اليه افئدتكم بوده و هست زيرا كه آنچه در طلب دنيا بر ميخئيد تا مالحظۀ رضاى خداوند را در او 

نميكنيد و امروز كه شجرۀ حقيقت كه منبع رضا است ظاهر از ثمرۀ وجود خود كه ما يؤل ننموده 

عنكم و عن ما  اليه انفسكم بوده و هست محتجب آنچه وارد ميخيد بر نفس خودتان ميخيد و هللا غنى  

 انفسكم و اال   فنين   لن تتفتخرون و اال   انفسكم الى هللا فاذا انتم بذلك تبقون ثم   ينسب اليكم و انتم ان تنسبن  

 . لتوقنون ثم   لتشهدن  
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به من  ه احق  ما يذكر به اسم شيئ ملك  له و ان   الث فى ان  ل من الواحد الث  الباب االو   { 0:  4} 

 .غيره
 

عليه و او است مرآت  شيئ را خلق فرموده لمن يدل  ص اين باب آنكه خداوند عالم كل  ملخ  

شيئ باو خلق شده و ميشود و او است قائم لى هللا بوده و هست كل  ع حقيقت كه لم يزل و ال يزال مدل  

شيئ و ما سواى من كل   ه احق   به و لذا ان  شيئ قائم باو است و ما يشيئ من شيئ اال  بنفس خود باهلل و كل  

شيئ ثمرۀ شيئ از نفس كل  شيئ بكل  از كل   شيئ را و او است احق  او ملك او هستند بتمليك ذات اقدس كل  

ت بهمرساند بوده و هست چه فعلي   شيئ را عطا فرمايد بيك شيئ احق  لم آنكه اگر نقطۀ حقيقت كل  اين ع

ما على االرض را  در قبل كل   -ى هللا عليه و اله صل   -چه محض حكم باشد مثال اگر رسول خدا 

ويند له الخلق ميگ شيئ را كه كل  ك خداوند كل  ك او باو و اين بوده تمل  بود از مال   ف ميفرمود احق  تصر  

ات است از كينوني   شيئ احق  ات كل  ف فرمايد در كينوني  تصر   "من يظهره هللا"و االمر و همچنين اگر 

شيئ  شيئ زيرا كه كل  و اعظم از اين است كه نظر فرمايد بكل   ايشان بخود ايشان و حال آنكه اجل  

ه و مفتقر الى هللا هست بذاته شيئ بنفس از كل   ناظر بجود و فضل او بوده و هستند و او است غنى  

او  او باشند كه لم و بم در حق   عارف بحق   ثمرۀ اين باب آنكه در وقت ظهور اگر حكمى فرمايد كل  

ت شيئ نزد او نمايد زيرا كه ذكر ننمايند و احدى را نميرسد كه اگر او در امرى حكم كند ذكر مالكي  

د  بحكم بيان تا وقتى كه بخواهد مجد  رمود اال  است از او بنفس او اگر چه نخواهد حكم ف او احق  

شيئ ولى اگر بفرمايد بيك نفسى از آنهائی كه بحكم بيان ارث ميبرند فرمايد عهد خود را در اعناق كل  

او در بيان و اگر برد خالف امر خداوند خود نموده  كه يك قيراط مبر همان حكم هللا هست در حق  

فرمايد كه آن امر كه در قرآن نازل شده امروز  -ى هللا عليه و اله صل   -چنانچه اگر امروز رسول هللا 

ی نيست كه اين حكم حكم قرآن است اگر چه امروز ذكر فرمايد زيرا كه اين نوع عمل نموده شک  

او سواء است اينست  آنچه قبل نازل شده از قبل او بوده و حكم قبل و بعد در نزد عارفين بحق  

جمعه ميكنند و اگر  ةبامر او صلو ق خلق قلم حيا ميكند كه ذكر شود و كل  استحقاق او ولكن استحقا

از تو است باين منصب قبول  بفرمايد بيكى از آنها كه در مقعد خود نماز مكن يا آنكه فالن نفس احق  

 اين ل او اظهار ايمان نموده چنانچه ببودن يكى مثل مسلمين باو راضى نشده و اال  ننموده ولى بامر او  

سم واقع نميشد اينست استحقاق خلق و آنست استحقاق او كه در افئدۀ كه آيت توحيد خداوند را ق

 -از او است از نفس او باو چنانچه در ظهور رسول هللا  گذاشته اگر امر فرمايد بخيۀ اخرى احق  

 ر قرآن بكل  آن آيۀ توحيدى كه قبل در افئده بوده مرتفع ساخته و آيۀ بديعه د -ى هللا عليه و اله صل  

ت عبد مالكي   نبود بخن آيات چگونه مرتفع ميفرمود جائى كه در اعلى علو   ى فرموده اگر احق  افئده تجل  

ع بر او چگونه اليق ذكر است و همين قدر كه ناظر بشمس خود را اين قسم اظهار فرمايد ما يتفر  

ت باو گردد اگر چه بنسبت ملكي  خود را دانسته بلكه افتخار مينمايد باينكه منسوب  حقيقت باشد حد  

شيئ نه دون او و اگر در ظهور بعد او شيئ اين است كه او است مالك كل   كل   شيئ كه عز  باشد مثل كل  
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افتخار نكند در ظهور قبل او ثابت و مفتخر است چنانچه اين مطلب ظاهر و هويدا است اگر حروف 

ه مفتخرند و نگردند ولى بنسبت خود بالواح الفي   ل  او مستظ ه افتخار نكنند و در ظل  ه بحروف قافي  الفي  

ل له و بعد بعد او الى ان ينتهى الى ما ذى ال او  ل ال  همچنين قبل قبل او الى ان ينتهى الى آدم االو  

يعيده و لم يكن من بعد هللا  ذكرا بمثل ما لم يکن من قبل هللا  شيئ ثم  له قل هللا يبدأ كل   ةينتهى و ال نهاي

 . ال تؤمنونذکرا  اف

 

 .قوله الحق   بقوله يخلق الشيئ ان ينطق به الن   الث فى ان  انى من الواحد الث  الباب الث   { 0:  5} 

 

ص اين باب آنكه قول شجرۀ حقيقت مشابه نميشود بقول او قول احدى از ممكنات زيرا كه ملخ  

در ظهور قرآن بواليت امير  م نفرموده بود آن شجرهت شيئ خلق ميگردد مثال اگر تكل  بقول او كينوني  

هللا بوده ولى مبدأ ظهور از  خلق آن واليت نميشد اگر چه لم يزل آن ولى   -الم عليه الس   -المؤمنين 

ل نار گرفته الى آخر آن از او   قول او است در آن ظهور نه قبل از آن ظهور و همين قسم دون حق  

ن بهم ميرسانيد نه در انفس نه در آفاق تكو   هذا دون حق   بقول او خلق شده كه اگر نميفرمود ان  

جارى ميشد اين است كه نور و نار هر دو در حول كالم او طائفند و همين قسم در ظهور بيان اگر 

ل نار نميشد كجا خلق اون ميشد و همين قسم در نور اگر ذكر نميفرمود كجا واليت آن ثابت ذكر او  

قرآن چقدر ابواب نار آمده چرا ذكرى از ايشان نيست  ت درميشد و نظر كن بعد از غيبت شجرۀ محب  

ظاهر و شبهۀ از براى  زد كل  از ايشان در ن و از قبل ايشان چگونه ثابت است و برائت كل  

ه در صقع خود خلق ميشود باو ي  م فرمايد نفس كل  ين تكل  ي  نبوده و نيست که اگر بحرف عل   ةاالفئداولو

م فرمايد بعدل او ين تكل  ي  ى صدق و خلوص و اگر بحرف دون عل  كه توحيد خداوند را فرمايد از رو

ه خلق ميشود در صقع خود كه قلم حيا ميكند از استحقاق او كه ذكر نمايد و در نزد ي  در نار نفس كل  

ت ى هيچ فضلى اعظم تر از براى اهل آن ظهور نيست كه ملحوظ نظر ظاهر بمشي  هر ظهور حق  

حكم او را ذكر ميكند و در نزد ذكر او خلق او ميشود وهمان  شود البد  دون استحقاق او نشود كه اگر 

نار ميگردد از براى اهل آن ظهور و اگر مردم بدانند كه چقدر مفيد است كه ملحوظ نظر او دون 

نزد او مذكور نشود كه حكم بر او  خود سعى نموده كه دون حق   ةباعلى قو ى نشود هر آينه كل  حق  

ت هم   ل اين ظهور اگر كل  آن ظهور كه در آن مردم هالك گردند چنانچه او   شود و نارى شود در

د نموده بر آنكه نزد شجره غير آنكه اليق او است ذكر نشود ذکر نار نميشد كه محتجبين در او مخل  

 چرا حرف قبل از اين حرف ثانى را كسى ذكر نميكند و حال گردند و خلق او بذكر او ميگردد و اال  

نا شايسته عملى  بدون حق   بخلق سواء بوده بلكه همينكه اين در مقابل حق   ةسبهر دو بالن  آنكه ظلم 

ى جسته و در نار فناى خود فانى از او تبر   كل   ةكسب كرد خلق وجود او باين ميشود و الى يوم القيام

را اخذ ى اهل آن ظهور كلمات هللا ميگردد و هيچ فضلى اعظم تر از اين نيست كه در ظهور هر حق  

ات ايشان باو است مثال اگر نازل فرمايد آيۀ بدون ذكر مخصوص و امر نموده كه خلق كينوني  
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شيئ قدير موات و االرض و ما بينهما و هللا على كل  مخصوص مثل اينكه نازل فرمايد و هلل ملك الس  

مظهر بهم  ظل   مظهرى در بيان بهم ميرسد كه داللت بر اين آيه كند بلكه الى ما ال نهايه مظهر در

ميرسد چنانچه شبيه اين آيه در قرآن معدود است و حال آنكه مظاهر اولوالحكم از زمان ظهور تا 

ق ميگردد و اگر امر هر آيه اشباح ما ال نهايه متحق   امروز ال يحصى است اين است كه در ظل  

وضۀ ديگر اين است كه بع اند آنرا تا يوم قيامت مثل فرض خمس يا اوامر مفرمت   ى باشد که كل  خاص  

 هللا و نيست غير هللا كالم او خلق شيئ ميكند و مثل كالم كسى نيست زيرا كه در او ديده نميشود اال  

له  الئ و نه مبدع شيئ و نه محدث شيئ اخالق شيئ و نه رازق شيئ و نه مميت شيئ و نه محيى شي

نفسى فرمايد  "من يظهره هللا"هور العالمين اگر درك ظ الخلق و االمر من قبل و من بعد ذلك رب  

هللا  ةه در نزد او نشود كه غيراعلی تر از اين نيست كه ذكر شئون ناري   او و كل   هيچ فضلى در حق  

ت خود از منبع جود او زاد تا ظهور ديگر او را گرفته كه در خلق نار فرمايد و هر كس بقدر كينوني  

آن  در حق   قۀ باو البد  ه بخيۀ واحده باشد كه ارواح متعل  هورين بعطا او مفتخر باشد اگر چبين الظ   ما

 .  ظاهر خواهد گشت و من اصدق من هللا حديثا لو انتم توقنون

 

من يظهره "البيان و من فيه طائف فى حول قول  الث فى ان  الث من الواحد الث  الباب الث   { 0:  0} 

و ما  -ى هللا عليه و اله صل   -د رسول هللا بمثل ما كان االلف و من فيه طائف فى حول قول محم   "هللا

  .اله و من فيه طائف فى حول قوله حين ظهور اخرٰيهل هللا عليه فى او  نز  
 

زيرا كه غير او رافع او  "من يظهره هللا" بسوى نظر بيان نيست اال   ص اين باب آنكه مد  ملخ  

مؤمنين ببيان مشتاق ترند بسوى او از نبوده و نيست چنانچه منزل او غير او نبوده و نيست و بيان و 

قه بخن مشتاق بودند بظهور منزل خود اشتياق هر حبيبى بمحبوب خود چنانچه قرآن و ارواح متعل  

وغير او را منظور نظر نداشته و نميدانند و امروز فرقان صلوات ميفرستد بر حروفى كه او را 

زل او از برای ارواحى كه داخل بيان نشده عروج داده و داخل بيان نموده و طلب نقمت ميكند از من

او را باو عطا ننموده و همچنين بيان صلوات ميفرستد بر نفوس مؤمنه از خود كه حروف  و حظ  

و او را عروج ميدهند بسوى كتاب او و طلب  "بمن يظهره هللا"ين او باشد كه مؤمن ميشوند ي  عل  

ين كه در حين ظهور او سجده هلل باو نميكنند و ي  بر حروف دون عل   و جل   نقمت ميكند از خداوند عز  

ه بشيئ از لقاء هللا محتجب ميگردند اگر كسى ناظر بعين فؤاد باشد ميشنود امروز از حروف قرآني  

ا اليه لمنسوبين و انسبنا صنا عن نار نسبتنا الى ما كن  شيئ فادركنا و خل  الغوث الغوث يا الهنا و اله كل  

ا من فضلك سائلين چنانچه همين كالم حروف الف است از قبل و بعينه ا كن  ان فان  اليك و ادخلنا فى البي

او را ضايع نكرده و نقمت او  ق خواهد فرمود بيان رحمت از براى نفسى كه حق  همين كالم را تنط  

نظر  "من يظهره هللا"را از براى خود نخريده و سجود از براى منزل او نموده كه در حين ظهور 

بمن "بيان بسوى مؤمنين بخود و ميگويد كه آيا روحى هست از من كه بيايد امروز اقرار  ميفرمايد
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خود نمايد در من و مسرور ميگردد باقبال مؤمنين باو بسوى  نمايد تا آنكه وفا بعهد رب   "يظهره هللا

شيئ منزل او و محزون ميگردد اگر حزنى از مؤمنين باو بر منزل او وارد آيد چنانچه امروز هيچ 

 نقمت او را او را تالوت مينمايند و از رحمت او هيچ ندارند اال   محزون تر از فرقان نيست و كل  

بمثل آنهائيكه در حين نزول فرقان كتاب الف را تالوت مينموده اى اهل بيان نكرده مثل آنچه اهل 

او است و فرقان نموده و از محبوب خود بهيچ شيئ محتجب نگشته كه ارتفاع بيان عروج بسوی 

ل نموده امر هللا را و سجود از براى كسى كه آخرت او است بمثل ارواح او وابياناه ننموده و تعق   حظ  

 آنكه ايمان آوريد در هر حين از براى او ساجد هستيد نموده كه بيان راضى نميگردد از شما اال  

از مؤمنين بخود و شفاعت او  كتب بوده و شفاعت مينمايد نزد او كه منزل او و كل   "بمن يظهره هللا"

 آنكه مستجاب ميگردد دعاى او مقبول است نزد منزل او و هيچ بندۀ نيست كه خدا را بخواند ببيان اال  

له بالبيان كه مستجاب نخواهد شد وقت اگر بخواند خدا را بما ال عدآن "من يظهره هللا"ل ظهور تا او  

ه ن  ا ال تحب  ا احببته ال مم  بيان و من فيه مم   در حق  دعاى او خداوندا از جود و فضل تو سؤال ميشود 

ه من عندك ه و من آمن به يومئذ بما تنزلن  عليه وعلى من آمن به يوم ظهورك و ان ترفعن   بأن ترحمن  

 . احمينك انت خير الر  فان  

 

ت اعظم و اعلى ل هللا عليه من اآليات و الكلماما نز   الث فى ان  ابع من الواحد الث  الباب الر   { 0:  2} 

 .ل هللا حينئذا قد نز  مم  
 

تى بارتفاع نفس ظهور كلمات آنهم مرتفع تر است از ص اين باب آنكه در هر ظهور مشي  ملخ  

ق است بلكه نيست محق   ةل نشأۀ اولى و ثانى نشأۀ اخرى عند هللا و عند اولى االفئدكلمات قبل او بل او  

بما  ة از براى رابع الى ما ال نهايز براى ثالث و نه ثالث اال   ا از براى ثانى و نه ثانى اال  ل اال  او  

عليه  -است بر عيسى  -ى هللا عليه و اله صل   -لها بها منها اليها همانقدر كه فضل رسول هللا  ةالنهاي

همانقدر فضل قرآن است بر كتاب قبل و همين قسم در ظهور بعد و در ظهور بعد بعد و  -الم الس  

ى هللا من تعطيل طوبى از براى نفسى كه در نزد هر ظهور و ال لما يتجل   من حد  ليس المر هللا 

ذاق من  ةاقورروح القدس فى جنان الص  "ص قميص حديث عسكرى صلوات هللا عليه گردد که متقم  

"ةحدائقنا الباكور
  
و مراد كلمات بديعه از شجرۀ حقيقت است در نزد هر ظهورى و اگر شبهه در  

هست بر كتاب الف در ظهورات بعد هم شبهه خواهد ماند و نيست  ةنزد اولواالفئد اعظم بودن قرآن

ل بنحو اشرف اينست كه  همان كتاب او  ل بنحو اشرف و نه كتاب او اال   بعينه ظهور او  ظهور بعد اال  

ى و الى هللا المنته  امر هللا اظهر از هر شيئ هست و ان  در حجاب هستند كه درك نمينمايند و اال   كل  

است ظهورات  ت در هر ظهور ظهور مهيمنه بر كل  و االولى و ظهور مشي   ةجعى فى اآلخرالر  

                                                 
  

ا عهدنا منه الوفاء، وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا"    بحار االنوار، ، ..."وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية فالكليم ألبس حل ة األصفياء لم 

  599 ة، الصفح59المجلسي، المجلد 
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ظهور  ه يا شيعيان ظهور هللا مرتفع گردد در ظل  او ذكر ميشود مثال آنچه از ائم   ه در ظل  جزئي  

است بعد ميگردد و همين قسم است قبل قبل وهمين قسم  مستظل   -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

ات ما يذكر به اسم شيئ ذر   و هيمنه بر كل    باستيالء بر كل  بعد و هيچ ظهورى از براى او نيست اال  

  . له مخلصون ا كل  عليه ان يتبعه ذلك امر هللا من قبل و من بعد و ان   ظهوره و حق   يذكر فی ظل  

 

 

 

 

فوق االرض اذا يأذن يرفع و ان  ةعمقاعد المرتف الث فى ان  الباب الخامس من الواحد الث   { 0:  6} 

  .لم يأذن يثبت و االمر بيده
 

ق شده امر امر او است فيما امر و ص اين باب آنكه بعد از آنكه ظهور شجرۀ حقيقت محق  ملخ  

است كه  ى نيست كه نفوسيكه در مقاعد مرتفعه هلل محبوب گشته البد  نهى نهى او است فيما ينهى مفر  

مبعوث فرمايد و حين بعثت مقاعد راجع بامر او ميگردد اگر اذن بر ارتفاع  از قبور احياء ايشانرا

عن  ا يفعل و كل   ثابت له الخلق و االمر يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ال يسئل عم  فرمايد مرتفع و اال  

 زيرا شيئ يسئلون ما يفعل ذلك ما يفعل هللا و ما يحكم ذلك ما يحكم هللا و ما يسئل ذلك ما يسئل هللاكل  

ما يرى و ما ال يرى  شيئ رب   كل    على هللا وحده رب  كه او است مرآتى كه داللت نميكند و نكرده اال  

 . العالمين رب  

 

 ما يذكر به اسم شيئ ما خال هللا خلق فى حد   الث فى ان  ادس من الواحد الث  الباب الس   { 0:  2} 

 .االبداع

 

علم است و اون اينست  در بيان كلمۀ كه جامع كل   ص اين باب آنكه خداوند نازل فرمودهملخ  

ت بر قون و هر شيئی كه اطالق شيئي  اى فات  ما دونى خلقى ان يا خلقى اي    انا و ان  نى انا هللا ال اله اال  ان  

ابداع و اختراع و انشاء و احداث ولى در اين مراتب  او ميشود ما دون هللا خلق او است در حد  

على هللا بوده و  ء على هللا هستند و بحر اسماء و صفات لم يزل مدل  ادال   است كه كل   مظاهر حق  

ت او اذ ما دون هللا ت و كينوني  ت الوهي  ت خود نه ذاتي  ت مذكور است و وصفي  اسمي   هست ولى در حد  

ت ت بر او ميشود خداوند او را ابداع فرموده بمشي  له عابدون و هر شيئی كه ذكر شيئي   خلق له و كل  

شيئ ما ينسب الى البيان است زيرا كه روح ت را ابداع فرموده بنفس خود چنانچه امروز كل  مشي   و

ه باشد و در هر ظهور لي  ت او  ت در اينها است واينها بذات حروف سبع خلق شده كه مظهر مشي  شيئي  
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 ءلراجعون هللا يبداليه  ا كل  هلل و ان   ا كل  هللا ظاهر و در هر بطون امرهللا باطن بوده و هست ان   سر  

 .له مخلصون ا كل  يعيده و ان   شيئ ثم  كل  

 

ما ان   ب  ل هللا من ذكر لقائه او لقاء الر  ما قد نز   الث فى ان  ابع من الواحد الث  الباب الس   { 0:  6} 

  .هللا ال يرى بذاته الن   "من يظهره هللا"المراد به 
 

وصف و لن ينعت و لن يوحد و لن يرى ص اين باب آنكه ذات ازل بذاته لن يدرك و لن يملخ  

باو ادراك كرده و وصف كرده و نعت كرده و مجد كرده و ديده ميشود و آنچه كه  بوده اگر چه كل  

ت ه ذكر لقاء او شده ذكر لقاء ظاهر بظهور او است كه مراد نقطۀ حقيقت كه مشي  در كتب سماوي  

 -ه مراد لقاء رسول هللا لي  شده بحقيقت او   لقاء رب  ه بوده و هست و آنچه در قرآن ذكر لقاء هللا و لي  او  

ه تا آنكه بر وجه هر شيئ كه لي  ل مينمايد از حقيقت او  بوده و هست و كم كم تنز   -ى هللا عليه و اله صل  

من "ۀ هدى ائم   ه چنانچه آنچه در حق  لي  آن حقيقت او    على هللا ذكر ميشود در ظل  داللت نكند اال  

"م فقد عرف هللاکعرف
  
مؤمن  امثال آن نازل است بعلم اين باب مفتوح ميشود و همچنين در حق   و 

است و سرور رسول خدا  -ى هللا عليه و اله صل   -كه وارد شده است كه سرور او سرور رسول هللا 

سرور خدا است و همچنين حزن او حزن رسول است و حزن او حزن خدا است و مراد باين مؤمن 

ى آنكه اگر عصائى بر اب هدى هستند و  بعد تا آنكه بهر نفس مؤمنه منتهى گردد حت  ه ابولي  بحقيقت او  

 هللا زيرا كه منسوب باو است و اگر در يد دون مؤمنی باشد باشد در او ديده نميشود اال   يد مؤمنى

ه شيئ كهست و كل   ار چونكه منسوب باو است و همچنين ترابى كه بر او مستقر   الن  ديده نميشود اال  

ه و ذكر در لي  ت باشد بحقيقت او   از براى لقاء هللا كه لقاء مشي  خلق نشده اند اال   منسوب باو است و كل  

ت زيرا كه مثل او در هر حال مثل شمس است و مثل ت ميشود نه باستقالل كينوني  ما دون او بشبحي  

او شود بواسطۀ  ما دون او كمثل مرايا كه در آن عكوس شمس ظاهر است اگر ذكر لقاء در غير

 بر او و هر كس لقاء  اطالق اين اسم جايز نيست اال  شبح آيۀ توحيدى است كه از او است در او و اال  

 شده اگر مؤمن باو باشد و اال   را درك نمايد لقاء هللا را درك نموده و فائز بلقاء رب   "من يظهره هللا"

ولى چه ثمر از براى او بلكه اگر نشده بود ناظر بوجه خامس در حين عروج هم بلقاء هللا فائز شده 

ه در نزد لي  الى ما ال نهايه بهتر بود از آنكه شود بدون ايمان و لقاء ارادۀ او   ةاز براى او بما ال نهاي

ه بمثل شبح شمس است در مرآت و همين قسم الى ما ينتهى الى آخر الوجود چگونه لي  ت او  مشي  

 او و حكايت س لقاء با شبح در مرآت را اگر چه او نيست اال  ميتوان مقابل گرفت با لقاء قمص شم

 از او ولى هذا شأن االمكان عند ظهور االزل و شأن الحدوث عند استحقاق القدم وهر كس نميكند اال  

و  ،يا قرين ،يا شبه ،يا كفو ،او عدل ،را مقترن بلقائى نمايد يا آنكه از براى "من يظهره هللا"لقای 

                                                 
  

أبى هللا أن يجرى األشياء إال باألسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح مفتاحا وجعل لكل مفتاح : )عن أبي عبد هللا عليه السالم"   

 .59 ، الصفحةدمحم بن الحسن الصفار ،بصائر الدرجات ،"(ناطقا من عرفه عرف هللا ومن أنكره أنكر هللا ذلك رسول هللا ونحن علما وجعل لكل علم بابا
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او يا آنچه ما يوصف به است دهد او را نشناخته و اليق ذكر نباشد و هر كس هر چه مثالى در لقای 

عروج نمايد از امكان خود تجاوز ننموده كه تواند او را شناخت جائيكه عرفان او ممكن نباشد عرفان 

كرون اا يذكر الذ  ا يقول القائلون تسبيحا عظيما و تعالى هللا عم  ذات ازل چگونه ممكن سبحان هللا عم  

 . وا كبيراعل  

 

 .فى العالم االكبر فى البيانما  الث فى ان  امن من الواحد الث  الباب الث   { 0:  6} 

 

ت بر او واقع شود از هر شيئی در بيان است اسم او و ص اين باب آنكه آنچه که اسم شيئي  ملخ  

لو "ست در اين آيه است آنچه در بيان ا ق در شيئ كه ذات او باشد و كل  ق در اسم نه متعل  روح متعل  

حمن هم الر  باهلل رب   موات و االرض و ما بينهما فاذا كل  انزلنا ذلك البيان على من فى ملكوت الس  

اهر الفرد الممتنع  هو القاهر الظ  ذى ال اله اال  وم هللا ال  المهيمن القي    هو الحى  ه ال اله اال  ان   ،ليؤمنون

موات و االرض و ما بينهما سبحانه و تعالى ح له من فى الس  سب  وس له االسماء الحسنى يالمتعالى القد  

موات و م له االمثال العليا يسجد له من فى الس  لطان القادر العال  هللا لهو الملك الس   قل ان   ،ا يصفونعم  

 على هللا هست و كل   كه نوزده اسم است كه مدل   ،"ه لهو العزيز المحبوباالرض و ما بينهما وان  

او ذكر ميشود و نوزده حرف نفى است كه نوزده ابواب نار باشد در مقابل  امثال در ظل  اسماء و 

ت هر كس مؤمن باشد ببيان و تالوت نمايد اين آيات اربعه را كه مقام خلق و رزق و نوزده ابواب جن  

باين اسماء است مؤمن و از ابواب نار  موت و حيات باشد و بحروف واحد كه افئدۀ ايشان مستمد  

أ و هر ذكر شيئ خيرى كه در بيان باشد راجع باسماء و امثال داند و هر مستجير باهلل باشد و متبر  

بيان نموده و آنچه خداوند در او  ذكر دون خيرى را راجع بصمت حروف نفى داند گويا تالوت كل  

 هو له اله اال  ه ال نازل فرموده تصديق نموده و اين آيات اربعه راجع ميگردد باين آيه شهد هللا ان  

اسوت و الن   ةلطنالس   و الياقوت ثم   ةالقو   هوت ثم  و الال   ةالقدر و الجبروت ثم   العز   الملك و الملكوت ثم  

ال يموت و ملك ال يزول و عدل ال يجور و سلطان ال  ه هو حى  يميت و يحيى و ان   يحيى و يميت ثم  

ه كان على و ال فى االرض و ال ما بينهما ان   مواتيحول و فرد ال يفوت عن قبضته من شيئ ال فى الس  

 هو له الخلق و االمر يحيى و ه ال اله اال  شيئ قديرا و اين آيه راجع ميگردد باين آيه شهد هللا ان   كل  

ه كان شيئ يخلق ما يشاء بامره ان  ال يموت فى قبضته ملكوت كل   ه هو حى  يميت و يحيى و ان   يميت ثم  

حروف بسمله بنقطۀ باء چنانچه در بدء  و كل   "بسم هللا االمنع االقدس"آيه به  شيئ قديرا و اينعلى كل  

بيان تفصيل نقطه و ظهور او در مرايا و مثل او مثل شمس است و مثل  از نقطه طالع شده و كل   كل  

 او نه  او و نه آخر اال  ل اال  حروف مثل مرايا كه از او منعكس شده و در هيچ حرفى نيست او   كل  

ت او ديده ايمان بقرآن در آمده در كينوني    او چنانچه هر كس در ظل   او و نه باطن اال  ر اال  ظاه

گرديده  ظالل او مستظل   كه بفضل او در ظل   -ى هللا عليه و اله صل   - شبح آيۀ رسول هللا نميشود اال  

 "بمن يظهره هللا" راجع ميگردد ت ظهورهللا است و كل  بيان ظهور نقطه است و نقطه مقام مشي   و كل  
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بيان و من فيه راجع باو ميگردد بمنتهاى خضوع و غايت خشوع و او است  زيرا كه او است كه كل  

كه در مراياى بيان ديده ميشود مثال اگر در بيان مظهر عدلى است او است عادل واگر مظهر فضلى 

ى است او است است او است فاضل و اگر مظهر سلطنتى است او است سلطان و اگر مظهر علم

 شمس اگر چه در مقام عالم و اگر مظهر قدرتى است او است قادر زيرا كه در مرايا ديده نميشود اال  

ت و ل جن  كه باب او   "بمن يظهره هللا"ين بيان راجع ميشود ي  حروف عل   ت بوده و هستند و كل  شبحي  

 ل در نار كه در ظل  بباب او   ين راجع ميشودي  دون حروف عل   ت باشد و كل  اسم اعظم ظاهر بالوهي  

مشاهده  "من يظهره هللا" خير را در كف   نظرى نظر نمايد كل   در فنا است و اگر مدق   اين اسم مستمد  

افك را در مقابل مشاهده چنانچه امروز در نقطۀ بيان ظاهر و قبل در نقطۀ فرقان ظاهر  ظل   و كل  

اعظم تر از اين نيست كه در ايشان ديده نشود در ى از براى بيان و نفوس مؤمنه بخن بوده و هيچ عز  

 ظهور قبل شبهه نيست كه در ايشان ظاهر است و ديده  او و اال  اال   "من يظهره هللا"حين ظهور 

 او چنانچه امروز كسى در نقطۀ فرقان شبهه ندارد و حال آنكه نقطۀ بيان بعينه نميشود در ايشان اال  

 ه او است كه ظاهر است ولى از علو  مراياى قرآني   ل در كل  ظهور نقطۀ فرقان است بنحو اشرف ب

ه مظاهر قرآني   نور است كه مختفى مانده چنانچه امروز كل   ظهور است كه محتجب شده و از علو  

بند الى هللا باو و غير از رضاى او اراده ننموده چگونه كه حكم نمايند و اين است كه من فى متقر  

ات خود نه مشاهدۀ من قد ظهر زيرا كه در كينوني   "من يظهره هللا" مشاهدۀ البيان را نجات نميدهد اال  

 است كل   ت و مناعت و رفعت و قدرت و سلطنت مستقر  او ظاهر است و در حينی كه در مهد عز  

ت او هستند و اسماء دون آن كه ء جن  کند اسماء حسناى او ادال  شئون فعل او هستند كه در بيان متحر  

نار است نه ظاهر مظاهر نار او هستند كه در آن حين مشاهده مينمايند كه سلطان بيان ه در مستجن  

 و غنا و قدرت و امتناع و كل   مظهراسم او است كه بذكر او ميكند آنچه ميكند و همچنين مظهر عز  

نيست  شئون محموده چنانچه در نقطۀ بيان هم اين امر ظاهر اآلن كه در جبل است ميبيند كه در كل  

باو ميكنند آنچه ميكنند چه مظاهر قرآنيه چه دونها ولى چون محتجب شده اند از   ظهور او و كل  اال  

ذ هستند اگر در د و از عرفان محبوب خود غير متلذ  محبوب خود اين است كه در نار حجاب مخل  

ه امكان شيئی مسترضى شود او است كه مسترضى شده و اگر شيئی مستكره شود او است كه مستكر

ت او شيئ شده و هست يا ميشود ت كه باون شيئي   شمس مشي  شده زيرا كه در آن شيئ ديده نميشود اال  

 اگر مرتفع شود عدم بحت است بلكه وجود كلمۀ عدم هم بقدر ذكر عدم كه نفس فنا و نيستى و اال  

ى هللا عليه و صل   - اين هم ذكر نمی شد اين است معنى قول رسول هللا  باو و اال  ق نيست اال  است متحق  

"ارنى حقايق االشياء كما هى هم  الل  " :ماله و سل  
  
نه اينست كه در حقيقت هر شيئ نقطۀ بيان را  

مشاهده كنى بلكه ظهور او در رتبۀ طين طين ميگردد و در رتبۀ مخء مخء و در رتبه هوا هوا و در 

رى نازل آيد زيرا كه اگر الى ما ال رتبۀ نار نار نه اين است كه از او شيئ منقوص گردد يا بر او ام
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ور يا مرآت در مقابل شمس واقع شود چه از نوع ياقوت باشد و چه از نوع الماس يا از نوع بل   ةنهاي

ت منعكس ميگردد از آن شمس بال آنكه شيئ بر او ر است در او ذكر مرآتي  زجاجه يا آنچه متصو  

هللا بعد از بعثت كه بيست و سه سال طول  زايد شود يا از او ناقص گردد مثل آنكه ظهور رسول

ت نمی فرمودند بإذن هللا اين همه خلق مهتدى نمی شد ولى از او چيزى كشيد اگر اظــــهار نـــــــبو  

ر او مقد   ت نفرموده بود بعد از اجل  ت او مزيد نشده اگر هم اظهار نبو  منقوص نگشته و بر كينوني  

از جود نقطۀ حقيقت منوجد بال  يزال مشرق اين است كه كل  بافق قدس خود واصل و لم يزل و ال 

آنكه از بحر جود او قدر قطره منقوص گردد يا آنكه بر او مزيد شود وهمين قسم آثار مشرقه از آن 

ر نيست نوشته شود و الى ما ال نهايه باو مهتدى شوند اگر بما ال نهايه باعلى طوريكه فوق آن متصو  

و بر او مزيد نشده و او همان قسم كه بوده هست كذلك يجعل هللا ضياء از او شيئ منقوص نگشته 

 .شيئ قديرا ه كان على كل  ذكرها ان   مس بمثلها فى حد  الش  

 

 .البيان ةالث فی ان ما فى البيان فى آياسع من الواحد الث  الباب الت   { 0:  5} 

 

آن هم  ذكر شده و در ظل   ص اين باب آنکه آنچه در بيان است در آيۀ است كه نوزده اسمملخ  

بر اثبات است كه در  شيئ كه راجع بهيكل انسانى ميگردد اگر مدل   نوزده حرف نفى ذكر شده و كل  

ا يصمتون ذكر بر نفى است در عم   ه طينى باشد و اگر مدل  اسماء و امثال حسنى ذكر شده اگر چه ذر  

ون بتلك االمثال بظهور شمس يتك  يؤمن بمن يرشح تلك اآليات عن بحر قدرته و  شده فطوبى لمن

البيان فى ذلك  ةقدس رفعته ذلك نقط ما يذكر به اسم نفى بما ال يخضع لعز   ق كل  عظمته و يتحق  

ان يا  ه فلترتقبن  حين ما يظهر باذن رب   "من يظهره هللا"ظهور و نفس  ه فى كل  لي  و  اال ةهور و مشي  الظ  

مس يطلع فى سماء  لنفسه مثل الش   لنفسه و ال يغرب اال  اال  ا مرتقبين لم يطلع ا كن  اولى االبصار فان  

 ذكره و سمو   ر ذلك القمص فى علو  ته ينعكس من دون ان يتغي  من يقابلها من ذات مرآت ساذجي   ةاالفئد

 .يومئذ يرضى المؤمنون هلل االمر من قبل و من بعد و ان   اال ،قدسه

 

االولى شهد هللا الى قول  ةفى االي ةى ان ما فى تلك اآليالث فالباب العاشر من الواحد الث   { 0:  40} 

 .قديرا و جل   هللا عز  
 

ص اين باب آنكه تفصيل اين در باب قبل از اين باب ذكر شده ولى ببيانى كه هر ذى ملخ  

ل نمايد نه در مقام افئده كه مقام ت تعق  ل كند اين است ذكر ذى روح شد كه در مقام نبو  روحى تعق  

ى و ى و دنو  ى و حدودى و ظهورى و بطونى و علو  ء هللا هست و از براى او حد  ظهور اسما

ميگردد  ص بقميص حد  طلوعى و غروبى نبوده و نيست زيرا كه هر شيئ محدود در مقام روح متقم  

ر له عابدون اگ ا كل   هللا و اسمائه له الخلق و االمر من قبل و من بعد ان   در مقام افئده ال يرى اال  و اال  
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ت آن ن مشي  كه مقام تعي   -ى هللا عليه و اله صل   -ل ظهور رسول هللا نفسى امروز نظر كند در او  

از بحر ظهور  و چه از غير حق   ت هم رسانده چه از حق  ظهور بوده در فرقان آنچه كه باو شيئي  

و مراد از  باو قائم است و مراد از آيه اولى نفس او بوده در فرقان مستظهر شده اين است كه كل  

ظاهر ميشود او بوده و همچنين در بيان نظر كند كه آنچه مؤمن باهلل  "بسم هللا"اشياء از باء  اينكه كل  

در او است او است زيرا كه  ق شده و مراد از آيه كه كل  يا دون آن بهم رسد بظهور نقطۀ بيان متحق  

بر او است همين قسم  كه اين باء مدل   در تكوين "بسم هللا"او است آيۀ تكوين اين آيه و او است باء 

ات نهايه همين قسم ارواح كينوني   ر بهم ميرساند الى ما الق ميشود و تكث  كه الفاظ حروف بنقطه متحق  

بوده و  ﴾ هللاال اله اال  ﴿ء بر كلمۀ شود مراد ادال   ةر و هر گاه ذكر اولواالفئدن ميگردد و متكث  بخن متكو  

بوده و هست  - ی هللا عليه و آلهصل   -ء بر رسول هللا رواح شود مراد ادال  هست و هر گاه ذكر اولواال

بوده وهست و هر گاه ذكر  -الم عليهم الس   -ۀ هدى ه بر ائم  و هر گاه ذكر اولواالنفس شود مراد ادل  

اسماء و صفات  بوده و هست زيرا كه کل   -الم عليهم الس   -ء بر ابواب االجساد شود مراد ادال  اولو

ل است اگر چه الى ما ال ر واحد او  تكث   ل است نظر كن بحروف لفظى بيان كه كل  ر همين واحد او  ث  تك

ق شده ل باشد ولى باو متحق  ه بهم رسد كه در ظهور اقوى از واحد او  ي  ر مظاهر كل  نهايه شود و در تكث  

ن آن حروف شود حروف بيا راجع باو ميگردد چنانچه از او نشر نموده نه اين است كه كل   و كل  

بر او است نظر  خود مستدل   خود مستنبئ از او است چنانچه هر نفسى در حد   بلكه هر حرفى در حد  

 آنكه كن بعود مثل آنكه نظر ميكنى در بدء اگر امروز نفسى در مشرق بدء شود بدء او نيست اال  

ر نفسى در مغرب عود بپوشد لباس بيان را بر فؤاد و روح و نفس و جسد ذاتى خود و همين قسم اگ

ص ميشود قميص عرفان را عود مينمايد بسوى او بخنچه متقم   "من يظهره هللا"نمايد كه بشنود ظهور 

خود از نقطه منوجد بال  شيئ در حد  ه از او بوده و راجع باو ميشود اينست كه كل  باو را كه آيات بدئي  

را مرايا فرض كن و نقطه را شمس سماء  آنكه راجع بذات نقطه شود يا آنكه از او طالع گردد بل كل  

اگر مرآت سفيد مقابل شود آيۀ افئده در او منوجد ميگردد و اگر زرد آيۀ ارواح و اگر سبز آيه انفس 

ى آنكه اگر نعوذ باهلل ت او حت  و اگر قرمز آيۀ اجساد و اگر دون اين الوان بخنچه در او است از قابلي  

س بر ميدارد و از اين جهت است ۀ خود تعك  دون الوان محبوبي   نفس دون مؤمنه مقابل شود در مرآت

﴾كم االعلىانا رب  ﴿قول فاء 
  
اين است كه مشتبه ميگردد در نزد  و جل   هللا عز   مقابل قول ميم عندر  

هى مشاهده   نزد اولواالبصار كه ايشان حقايق اشياء را كماصرف از دون او اال   هر ظهورى حق  

ظر بشمس حقيقت هستند و ظهور او و حدودات مرايا ايشان را محتجب از ظاهر مينمايند و هميشه نا

ا فى كتاب هللا من قبل ومن بعد و اولئك هم المهتدون چنانچه اگر قون حق  در آنها نمينمايد اولئك هم المت  

س را مينمود در حرف ثانى نفى چنانچه او از كسى در اين ظهور ناظر بوده مشاهدۀ اين نوع تعك  

غيب ذاكر بود وحال آنكه در مقام شهادت آمد آن شمس غيب و كرد بر او آنچه كرد كه قلم حيا  شمس
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موس المنعكسه قن ان يا اولى الش  كم اجمعون و لتت  ان يا اولى االلباب كل   ميكند از ذكر اون فلتعتبرن  

 . كم اجمعونكل  

 

بسم هللا " ،ةفى البسمل ةتلك االي ما فى الث ان  الباب الحادى و العشر من الواحد الث   { 0:  44} 

 ."االمنع االقدس
 

ون ميگردد و ارواح آن بنقطۀ حقيقت و او حروف لفظيه بنقطه متك   ص اين باب آنكه كل  ملخ  

ى هللا صل   -بع و در بيان ذات حروف الس   -هللا عليه و آله  ىصل   -د رسول هللا است در فرقان محم  

ه ه و ساذجي  ه جوهري  ه و كافوري  اني  ت رب  ه و كينوني  آن حقيقت الهي   "من يظهره هللا"و در ظهور  -عليه 

ما دونها ظالل فى المرايا و  ها هى آياتها و ان  تى ان  بضيائها ال   ةها هى شمس الحقيقتى ان  ه ال  دي  مجر  

 . قينالمت   ذكر آن در ابواب قبل شده و در امكنۀ خود خواهد شد و هللا ولى  

 

مس و مثل ساير كمثل الش   ةقطمثل الن   الث ان  انى و العشر من الواحد الث  ث  الباب ال { 0:  45} 

ى و ال اشرك و من يقل هللا هللا رب   ةقطفى الن   ةما فى البسمل كل   الحروف كمثل المرايا فى تلقائها و ان  

  .ةقطر فى الن  ى احدا فقد ذكر هللا بما قد قد  برب  
 

بسم هللا "ه است اگر در مقام لي  ت او  ت مشي  كينوني  ص اين باب آنكه غرض ذكر از نقطه ملخ  

ت بعين ميشود زيرا كه اگر ت مشي  هللا االمنع االقدس ذكر شود آنوقت ذكر كينوني   عز   "االمنع االقدس

شيئ ظاهر است شيئ وعلى كل  ل ظهور او حرف عين ميگردد چنانچه در فرق بكل  باء منفصل شود او  

"تحت الباء ةأنا النقط" :المعليه الس   -منين كالم امير المؤ و اين است سر  
  
در مقام ذکر تطابق  

تى و ذكر ذاتى او و همينقدر كه در ظهور نقطۀ حقيقت كه در قـــرآن حروفى و عددى نه كينوني  

ظاهر بود مثل او شمس گرفته شود و مهتدين باو شموس  -ى هللا عليه و اله صل   -باســـــم رسول هللا 

ثمرۀ اين باب اخذ شده در علم نه در عمل كه مقام عمل آن اينست كه امروز كه  ظاهره در مرايا

 او است اال   ظهور همان نقطه در بيان است هر نفسى كه مؤمن باو است در خود نبيند آنچه باو عز  

مثل شبحى كه در مرآت مى بيند نزد شمس سماء كه مثل او اگر بگويد هللا اكبر نفسى يا آنكه آنچه 

را بگويند نزد هللا اكبرى كه نقطۀ فرقان در اخراى خود ميگويد معاينه  كلمۀقرآن است اين مؤمن ب

بشبح او در مرايا و اين ثمره در اين كور كه ظاهر نشد اگر در نزد بعضى  ةشمس سماء است بالنسب

بر او شود ع تفريع به العبد زدم كه ما يتفر   ما يعز   نفوس هم بوده علم بوده نه عمل مثل باعلی علو  

علم و عمل است عمل كنند و  مؤمنين ببيان باين باب كه جوهر كل   "من يظهره هللا"بلكه در ظهور 
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ت افئده و ارواح و انفس و اجساد ذاتى ايشان ت كينوني   باو چنانچه شيئي  تى نبينند اال  از براى خود شيئي  

ه خود قرار داده كه باين متوج   ق شده كه او اين آيات را در انفس خلق ازبظهور نقطۀ بيان متحق  

علم و ايمان اينست اگر كسى ناظر شود و از ثمرۀ وجود خود نتيجه گيرد و در نزد  شوند باو و كل  

هستند چنانچه اين نفوسيكه امروز  ت محض باشد چنانچه در ظهور قبل او كل  تى مي  ظهور هر مشي  

ز و مفتخر و د و بايمان باو خود را معز  مؤمن هستند برسول خدا در نزد او خود را مذكور نميدانن

ثابت ولى محتجب از آنكه ظهور نقطۀ بيان بعينه ظهور اخراى او است بنحو اشرف  در رضاى حق  

و اگر نزد كسى اين علم و عمل باو باشد در هيچ ظهورى محتجب نماند و در هر ظهور فائز بلقای 

قه مه هللا ذلك العلم و وف  د فيا طوبى لمن قد عل  نمايمحبوب خود گشته و آنچه اثمار آن ظهور است اخذ 

را مثل فضل رسول  -الم عليه الس   -اين علم در ميان مردم بود فضل امير المؤمنين  بذلك العمل اگر

 آن شمس حقيقت ندانسته اگر چه در شمس فضل او ديده نميشود اال   -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

است بر اين ذكر  ت را نموده نه بحر ذات ازل را مدل  د بحر مشي  چنانچه قول قائل اين قول كه قص

ه بر الحوادث امواج و اشكال و اين بعينه اشباح مراياى مستدل   البحر بحر على ما كان فى القدم ان  

س ل مرآتيكه تعك  شمس است زيرا كه در صقع امكان كه مقام مرايا باشد غير اين ممكن نيست و او  

بوده در هر ظهورى باسمى  -عليه السالم  -المؤمنين  عوالم امير ته در كل  از شمس حقيقت برداش

اولئك هم  ه فان  فى ظل   هور فطوبى لمن قد استظل  ه مرآت الظ  هور فان  الى ان ينتهى الى ذلك الظ  

 ء اسم القدير و اصحاب يوم البدر قد ارتقوا الى افق ال يسبقهم احد من العالمين اال  اصحاب القدر و ادال  

اين علم  شيئ قدير ثمرۀه على كل  ا شاء ان  ه اذا يحكم بشيئ فاذا يخلق ما يشاء و اعلى مم  من شاء هللا ان  

ما على االرض شهادت بر امری دهند و او شهادت دهد  اگر كل   "من يظهره هللا"اينكه در ظهور 

س است كه در بدون آنكه آنها شهادت داده شهادت او مثل شمس است و شهادت آنها مثل شبح شم

 مطابق با شهادت او ميگرديد قسم بذات اقدس الهى كه يكسطر از كالم او بهتر تقابل واقع نشده و اال  

فضيل كجا ميتواند آثار ما على االرض بلكه استغفار ميكنم از اين ذكر افعل الت   است از كالم كل  

ئ الشيئ باهلل مشي   ذل  فى حد   شيئ والال   شموس در مرايا مثل آثار شمس در سماء گردد ذلك فى حد  

از او اخذ نمايد بهتر است از ثواب آنچه كه توحيد  ﴾ هللاال اله اال  ﴿و اگر كسى ثواب يك  و جل   عز  

ت بلكه مثل همان است كه زدم بلكه آنچه او شيئ خدا را بلكه توبه ميكنم از اين ذكر افضلي  كرده اند كل  

آن  م خداوند است در حق  م باو مينمايد تكل  ئ و آنچه تكل  شهادت ميدهد شهادت خداوند است برآن شي

شيئ اگر در زمان ظهور او سلطانى باشد و ذكر سلطنت خود نمايد معاينه مثل او مثل مرآتى است 

كه بگويد در مقابل شمس كه در من ضياء هست و همچنين اگر عالمى اظهار علم خود كند نزد او 

اظهار غناى خود كند نزد او معاينه همين قسم است و اگر قديرى ی معاينه همين قسم است و اگر غني  

ت خود كند نزد او اظهار قدرت خود كند نزد او معاينه همين قسم است و اگر عزيزى اظهار عز  

او هستند از او ميخندند چگونه و شمس حقيقت  معاينه همين قسم است بلكه ابناى جنس او كه در حد  

ق ارض ال يحصى است چه در ظهور بيان و چه در ظهورات قبل از چنانچه مثل او سلطان در فو
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يكه ميخواهد باشد و همچنين اولوالعلم و  ت منتهى ميگردد در هر ظهوربنقطۀ مشي   بيان كه كل  

و بمثل اين مالحظه كن و يقين كن و  ةو همــــچنين اولوالعز   ةهمچنين اولوالغناء و همچنين اولوالقدر

و صفات بل در هر شيئ كه ما يذكر به اسم شيئ است و اظهار وجود مكن  اسماء عمل كن در كل  

ى هللا عليه صل   -اشخاصى را كه خواستند تصديق رسول هللا  نزد او كه از بى وجوديست و ببين حد  

كنند بتصديق رهبانهاى كتاب الف و همچنين در بيان نظر كن كه خواستند تصديق نقطۀ بيان  -و اله 

اشخاصيكه در حجاب هزار و دويست و هفتاد سال بدرجات ما ال نهايه مهتدى نمايند بتصديق 

ل او در قرآن شده اين در حين اقبال است و چگونه قلم در ذكر غير اقبال بگردد كه بظهور او  

ت و نار آورند و بتصديق ايشان تصديق قول هللا نمايند ق جن  ار ايمان بمحق  ميخواهند بايمان من فى الن  

شيئ هست دهند كه شهادت او عين شهادت هللا بر كل   ق حق  ت محق  ي  آنها شهادت بر حق   و بشهادت

بايمان باو مؤمنند و بدون ايمان باو حكم دون ايمان ميشود اگر كسى حكم غير اسم مؤمن  بكسيكه كل  

او شود زيرا كه  است او را حيف ذكر حاء است كه در حق   كه از اسماء او است جارى كند چه حد  

و  ةسمو برئ الن   ةذى فلق الحب  كم طهارت در اينها ميشود و در او بفتواى خود ايشان نميشود فو ال  ح

از احتجاب ايشان از محبوبى  هيچ نارى اشد   ةد بالكبرياء و المنعو توح   ةس بالعظمو تقد   ةد بالعز  تفر  

ما سوی را اشباح در تى از نظر بر شمس حقيقت و ه باو ميكنند نيست وهيچ جن  كه شب و روز توج  

مرايا ديدن و عمل باو نمودن نيست اگر بر آن نفسى كه فتوى على هللا داده كشف شود آنچه كرده 

از براى او خواهد شد اگر چه در ليل اليل  ت عذاب احتجاب را در خودش احصا ميكند و البد  شد  

هللا ان يذكر من لم يؤمن باهلل و  يقين و ال يحب   باشد وعلم او باين و هللا يهدى من يشاء الى صراط حق  

 .قينآياته و هللا يحب المت  

 

 اال   "ن يظهره هللاعم  "ؤال ال يجوز الس   الث فى انو العشر من الواحد الث  الث الباب الث   { 0:  40} 

 ،الی بعضهم ةسبو ان يعمل بذلك من دان بالبيان فخير له من يقدر على ذلك بعضهم بالن   ،فى الكتاب

  .شيئ شهيدعلى كل  و هللا 
 

 از آنچه اليق باو است زيرا كه جايز نيست اال   "ن يظهره هللاعم  "ص اين باب آنكه سؤال ملخ  

او ظاهر و اگر در امكان  ى نفس ظهور در نفس ظهور در ظل  مقام او مقام صرف ظهور است حت  

خواهد علم او را ت او است و اگر كسى ميفضلى هست از شبح جود او است و اگر شيئی هست بشيئي  

ببيند نظر كند بعلماى بيان كه بعلم بكتاب او از ظهور قبل او عالمند واگر ميخواهد قدرت او را 

 ةلعز  قبل او مقتدر شده و همچنين اولودر بيان كه از ظهور قدرت  ةالقدر مشاهده كند نظر كند باولى

از  ةوهمچنين اولو القو   ظهور عظمت او است زا ةت او است و همچنين اولوالعظماز ظهور عز  

ل تا آخر مكمن جميع صفات او است و خزانۀ نار و نور او و ت او است و بيان از او  ظهور قو  

از براى ظهور بعد  ه بر كلمات او هستند از ظهور قبل او كه كل  ء مدل  ارواح آن در روى ارض ادال  
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اب ور او خلق شده چنانچه اسم وه  او خلق شده مثال اسم جواد او در بيان از براى اسم جواد در ظه

و دون  در حق   اسماء و امثال حق   اب در بيان خلق شده و همچنين در كل  در قرآن از براى اسم وه  

تى از براى او ت او و هيچ حج  ت ميگردد نزد مشي  و اگر كسى عارف شود باو مي   در دون حق   حق  

آيات و كلمات از بحر جود او مشرق  كه كل  زيرا  از نفس خود او اعظم تر نبوده ونيست در نزد كل  

او مستنير ميگردد و اگر كسى  فضل او مستضئى ميشود و از قمقام عز   ميگردد و از طمطام يم  

جواب را كما هى درك كند و آيتى باشد از   در كتاب تا آنكه حظ  خواهد سؤال كند جايز نيست اال  

صف شود محبوب است نزد صفت محموده را مت  محبوب او در نزد او چنانچه در بيان هم كسى اين 

او در بطون او و ظهور او ولى از آن چيزهائيكه در شأن او نيست سؤال نكرده مثال اگر از كسى كه 

 ياقوت ميفروشد سؤال شود از بهاء كاه چقدر محتجب بوده و مردود است همين قسم است اعلى علو  

يا مى بينم كه كسى در كتاب خود از او سؤال ميكند  ما يصف به نفسه يوم ظهوره گوخلق نزد او اال  

در بيان نازل شده بحدود مؤتفكه نزد خود و او در جواب نازل ميفرمايد من عند هللا نه از از آنچه 

لت عليهم الكتب سل من قبل و نز  شيئ و ارسلت الر   انا قد خلقت كل  نى انا هللا ال اله اال  قول نفس خود ان  

النفسكم كم انتم ان تؤمنون بى فان   اليقين سوآء على   ذلك لهو الحق   كم فان  ى و رب   رب   هللا تعبدوا اال  اال  

ا عنكم من انا لكنت غني   نىفاذا بانفسكم تحتجبون و ان   ل هللا على  لم تؤمنوا بى و ال بما نز   تمهدون و ان

من لم يؤمن بى  ياتى تؤمنون فان  بخ انفسكم ان يا خلق هللا ثم   ا عنكم من بعد فلتنصرن  غني   كونن  قبل و ال

ع و البيان و كان مؤمنا من قبل مثله عند هللا كمثل من لم يؤمن بذات حروف السب   ل هللا على  و ال بما نز  

انفسكم اليهم  و الفرقان كيف انتم يومئذ ال ترضين ان تنسبن   -ى هللا عليه و اله صل   -د رسول هللا بمحم  

 ل هللا على  فى البيان بعد ما قد نز   فى دين هللا و ال ترضين ان تصبرن   كذلك انتم ان تعلمون ستدخلون

البيان من قبل قد اظهرنى هللا بمثل ما قد اظهرنى  ةنى انا نقطشيئ قدير و ان  ه على كل  اآليات من عنده ان  

 اال   ال ترون فى  قون و اه تت  اي   فى امر هللا ثم   بالبيان من قبل فلتسرعن   من قد دان بى ثم   من قبل الجزين  

 العالمين فان   ما يرى و ما ال يرى رب   شيئ رب  كل   االرض رب   موات و رب  الس   كم رب  ى و رب  هللا رب  

لناه ون فى كتبكم عند ما نز  ماء كذلك ما انتم تستدل  المرآت على شمس الس   مثل ما عندكم كمثل ما يدل  

نموده سؤاالت خود را از محبوب  قون مختصرفات  حينئذ ان يا عباد هللا  عليكم من قبل فى البيان ثم  

تقديس و ارتفاع تسبيح و امتناع تكبير علما و قوال و عمال و ظاهرا و  توحيد و سمو    در علو  خود اال  

او و ارواح و نفوس و   على هللا و بر حب  باطنا كه او دوست ميدارد افئده ئی كه داللت نكند اال  

بيان و همان بوده بعينه حروف  او كه همانست حروف حى   حروف حى    براجساديكه داللت نكنند اال  

إذ من ظهور آدم  ،فرقان و همان بوده بعينه كتاب الف و تاء و زاء الى ان ينتهى الى كتاب آدم حى  

 دوازده هزار و دويست و ده سالالبيان از عمر اين عالم نگذشته اال   ةل ظهور نقطالى او  
  
و قبل از  

ادم ما ال نهايه بوده و غير از خداوند كسى محصى  ت كه از براى خداوند عوالم و اوى نيسشك   اين

                                                 
  

 سنة  45540   
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بع و نه حروف  نقطۀ بيان ذات حروف الس  ت نبوده اال  آنها نبوده و نيست و در هيچ عالمى مظهر مشي  

او است كه  امثال بيان و  اسماء بيان و نه امثال او اال  بيان و نه اسماء او اال    حروف حى  آن اال   حى  

از عرفان او محتجب و از  و كتابيكه منسوب الى هللا مينمايند ولى كل   شيئ بنبى  معروف است نزد كل  

را كه او است  "من يظهره هللا" مؤمنين ببيان و همين قسم مشاهده كن ظهور كتاب او بى خبر اال  

عوالم و او نبوده و نيست  در كل  ه لي  ت او  عوالم و كتاب او است كتاب مشي   ه در كل  لي  ت او  بعينه مشي  

ى از  متجل   ناطق عن هللا و اسماء او نبوده و نيست اال  على هللا و كتاب او نبوده و نيست اال    مدل  اال  

له الخلق و االمر من قبل  و عز   هللا جل   در ظل    مستقر  و امثال او نبوده و نيست اال   و جل   اسم هللا عز  

ل بوده و بعينه له مخلصون و بعينه نقطه بيان همان آدم بديع فطرت او   ا كل  ن   هو او من بعد ال اله اال  

خاتمى كه در يد او است همان خاتم بوده كه از آنروز تا امروز خداوند حفظ فرموده و بعينه آيۀ كه 

 آن آدم مكتوب بر او است همان آيۀ بوده كه مكتوب بر او بوده اين ذكر نظر بضعف مردم است و اال  

مقام نطفه اين آدم ميگردد مثال جوانى كه دوازده سال تمام از عمر او گذشته نميگويد كه من آن  در

ل نموده و نزد شده كه اگر بگويد تنز   نطفه هستم كه از فالن سماء نازل و در فالن ارض مستقر  

ت از آدم مشي  ت عقل او نميشود اينست كه نقطۀ بيان نميگويد امروز منم مظاهر اولوالعلم حكم بتمامي  

 -ى هللا عليه و اله صل   -تا امروز كه مثل اين قول همين ميشود و از اينجهت است كه رسول خدا 

 ى نموده و بخن حد  خود ترق   نفرموده كه من عيسى هستم زيرا كه آن وقتى است كه عيسى از حد  

ود اليق نيست كه زمانيكه محبوب چهارده ساله ذكر ميش در حد   "من يظهره هللا"رسيده وهمچنين 

 بگويد من همان دوازده ساله بودم كه اگر بگويد نظر بضعف مردم نموده زيرا كه شيئ رو بعلو  

ى نموده تا آنكه امروز اگر چه آن جوان چهارده ساله در حين نطفۀ آدم بوده و كم كم ترق   است نه دنو  

آنكه بچهارده ميرسد اگر امروز  ى مينمايد تادوازده ساله گشته و از اين دوازده سالگى كم كم ترق  

يكى از مؤمنين بقرآن بر خود ميپسندد كه بگويد من يكى هستم از مؤمنين بانجيل نقطۀ حقيقت هم بر 

بما ال  ةچنين است الى ما ال نهاي "بمن يظهره هللا" ةسبخود ميپسندد و كذلك در بيان و بيان هم بالن  

ولى ظهور بعد بلوغ ظهور قبل است اين است كه  نهايه ظهور هللا ظاهر در هر ظهورى كيف يشاء

بلوغ  تحت خود را بخود نسبت دهد زيرا كه حد   بلوغ اشرف تر از اينست كه حد   در حين بلوغ حد  

خود دارد چنانچه غين دارد نهصد ظاء را ولى ظاء هزار غين را ندارد  آنرا دارد با آنچه در حد  

داخل آن ظهور شده كه  و جل   ل هر ظهورى باهلل عز  در او   ه مشاهده نمودهوهمچنين در اعداد تكويني  

ل فانى  محتجب مانده از عطای جديد خداوند و در او  ظهور قبل را دارى با آنچه در آن دارى و اال  

ت كه از آدم تا نقطۀ بيان ظاهر شده اعراش منسوبۀ قبل خود را داشت و ميگردى چنانچه اآلن مشي  

دارد ولى آنها ندارند آنچه در اين ظهور او دارد اگر چه عرش نفس او و خود  منسوبه بخنرا در حد  

 ين آن كور بوده البد  ي  ء بر او و هر نفسى كه صادق در ايمان بوده بل هر شيئی كه در عل  اعراش ادال  

اجالله و  داخل بيان شده و ميشود بفضل هللا جل   ت شده كه امروز كل  در ظهور بعد آمده داخل در جن  

آنها صدق شده  ت بر آنها نشده و حكم نار در حق  اعزاز اين است كه محتجب مانده و حكم جن   عز  
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ت در هر زمان كمال آنزمان است و امروز كمال در بيان است نه در دون آن و در زيرا كه جن  

نمايد و هر ظهور بعدى يى مدر كتاب او و الى ما ال نهايه همين قسم ترق   "من يظهره هللا"ظهور 

ت او اينست كه  آنكه هم  تى نيست اال  ور قبل را دارد با آنچه خود دارد و در نزد هيچ ظهور مشي  ظه

ت كند در هر ظهور بقدريكه اسباب را راجع بخنظهور نمايد كه از نار نجات دهد و داخل در جن   كل  

ت خود را بهم    مانده تا ببيند شجاعان بيان و طرازان او چه ميكنند كل  فراهم آمده جارى شده و اال  

ت مينمايند يا آنكه بقدريكه اسباب بر ايدى ايشان جارى شده جريان امر هللا را ميدهند داخل در جن  

فق در ايمان باو مت   "من يظهره هللا"الحكم و علم زمان که اگر اولو و جل   س الهى عز  قسم بذات مقد  

ت ارد چگونه غير او را هم  گردند راضى نيست كه احدى از اهل بيانرا بر روى ارض باقى گذ

ت شود اينست فضل  آنكه داخل در جن  مطلق نموده تا آنكه هيچ شيئ نماند اال   ورزيده و نصرت حق  

ن بدين او شوند آن ظهور مدي   ما على االرض در ظل   اعظم و فوز اكبر در هر ظهورى كه كل  

ى تا وقتيكه شود و مفر    لم يزل سائل از فضل خدا استت راضى ميگردد و اال  آنوقت نفس مشي  

نيست كه خواهد شد زيرا كه خداوند مقتدر بر هر شيئ بوده و هست و در هر كور بهر قسم 

ما على االرض را قطعۀ از  خلق است اسباب را جارى خواهد فرمود و آخر كل   مصلحت كل  

 .ما مقتدرا قديراه كان عال  رضوان اعظم خواهد فرمود ان  

 

 ما يمكن عند كل   الث فى حكم حفظ البيان باعز  بع و العشر من الواحد الث  االباب الر   { 0:  42} 

 .نفس
 

ص اين باب آنكه آنچه از شجرۀ حقيقت در ميان مردم ميماند كلمات او است و ارواح ملخ  

عروج نمايند در  قه بخنها و هر قدر كه در حفظ كلمات و اعزاز او و ارتفاع و امتناع او كل  متعل  

 عند كل   د شود و بنحو ما هو االعز   آنكه مجل  اهر ميشود و جايز نيست الواح خفيفه اال  ارواح آنها ظ

قۀ او بغير ما ينبغى باشد نفس حفظ شود تا آنكه مثل قرآن نگردد كه در هر گوشۀ مسجدى الواح متفر  

  آنكه خداوند ضامن شده كه دو هزار ضعف آنو هيچ نفسى قدر خردلى در بيان صرف نميكند اال  

ۀ او و آخر از او منقطع نخواهد گشت در اين عالم نه عالم بعد باو عطا فرمايد و اگر باو نرسد به ذري  

ز داشته كه ز و مطر  از موت طوبى از براى كسيكه كلمات هللا را باعلى ما يمكن عند نفسه معز  

ند ولى نفس ت ارواح آن و طراز آنها در اينست نه اينست كه بيان هزار مثقال ذهبى تمام كعز  

ه حيث ال يخفى فى حد   باشد بل كل   مؤمنى كه روح بيان در او است از براى يك مثقال او مضطر  

 آنكه مضاعف ميشود حسنات او و روزى بيان را مالك شود اال   على اهله و هيچ بنده نيست كه كل  

از براى او ميكنند شيئ بر او صلوات ميفرستند و طلب رحمت و مغفرت از مالئكۀ مالك كل   عد بما ال

آن و طراز الواح او گردد نزد خداوند  ت وزن آن وعظم خط  صنع آن و خف   و هر قدر سعى در علو  

ب است محبوب تر است از دون او و اليق نيست كه در حواشى آن نوشته شود مثل آنچه دأب طال  
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ر صقع خود اليق كه كتاب را از بهاء خود بيرون ميبرد و مجمل قول در اين باب آنكه هر كس د

است كه بيان او ليس كمثله شيئ باشد اگر چه فوق او بما ال نهايه و دون آن بما ال نهايه باشد و اذن 

ر در او كه حسن نوشتن او را و رضاى او در تالوت او است يا نظر بر او يا تفك   داده نشده بغير خط  

نزد هيچ نفسى نيست كه  كلمۀكه هيچ منتهى بعمل بخنچه خداوند در او نازل فرموده شود زيرا  كل  

 آن نمايد و صلوات فرستد باين قول اللهم   مدد روح آن بتالوت او است و هر كس نظر در بهاء كل  

و  ةطومن لم يؤمن به بالس   هم  ب الل  و عذ   ،و الجالل ةشأن بالعز   على البيان و من آمن به فى كل   صل  

بهاء بيان  ا و كل  اال غين  ه كان فض  ن فضل هللا على عباده ان  العدال اداى حقوق كلمات آنرا نموده ذلك م

نقمت از براى كسيكه ايمان  رحمت از براى كسيكه ايمان باو آورد و كل   است كل   "من يظهره هللا"

 .باو نياورد

 

ما آمن باهلل و فكأن   "بمن يظهره هللا"الث من آمن الباب الخامس و العشر من الواحد الث   { 0:  46} 

ه ما آمن و و من لم يؤمن به و ان آمن باهلل و ما امر به من قبل فكأن   ،العوالم ا امر هللا به فى كل  م

 .اريدخل فى الن  
 

هللا بوده  ه باشد بهاءلي  ت او  ص اين باب آنكه ظهور هللا در هر ظهور كه مراد از مشي  ملخ  

ايمان بظهور بعد او آورد گويا شيئ نزد بهاء او ال شيئ بوده و هستند هر نفسى كه وهست كه كل  

 از قبل و بعد در آن ظهور نه ظهور بعد زيرا كه ظهور بعد در ايمان آورده بظهورات او كال  

آنظهور همان ظهوراست نفس چهارده ساله قبل آنكه بنوزده نرسيده نوزده او در همان چهارده هست 

او امر فرموده آورد ايمان آورده است  ايمان آورد و ايمان بخنچه "بمن يظهره هللا"اينست كه هر كس 

رضاى او در  رضاى خداوند بيرون آمده بكل   ل نيست و در ظل  لى كه از براى او او  بخداوند از او  

 عوالم در ايمان و رضاى خداوند بوده كل   هر ظهورى و هر كس ايمان باو نياورد اگر چه در كل  

ن چنانچه همين قسم در نقطۀ بيان ظاهر است نزد عي ةه ما آمن باهلل طرفهباء منثورا ميگردد كان  

 -ى هللا عليه و اله صل   -د رسول هللا هر كس ايمان بمحم   و در فرقان اظهر است نزد كل   ةاولواالفئد

عوالم و هر كس ايمان باو نياورده ايمان بخداوند  آورده بيقين ايمان آورده بخداوند و اوامر او در كل  

ؤمنين هيچ عوالم اين است كه حكم دون ايمان بر من على االرض شده دون منياورده و اوامر او در 

كم اجمعون چه بسا نفسى در ظهورى مؤمن و در هللا ان يا اولى العلم كل   تقنبقرآن در آن زمان و لت  

ت و از براى ظهور ديگر در نار و چه بسا نفسى كه در ظهور قبل در نار و در ظهور بعد در جن  

ل بوده و نه آخر كه بتوان ذكر نمود اگر كسى در هزار هزار ظهور مؤمن نباشد و او  ظهور هللا نه 

ل بايمان ميگردد و اگر نعوذ باهلل بر اين عوالم او مبد   در آنظهور بعد از هزار هزار مؤمن شود كل  

عكس بر عکس زيرا كه در نزد هر ظهور آنچه رضاء هللا هست در نزد او است چه قبال و چه بعدا 

 -ل ظهور قائم آنچه رضاء هللا بوده الى او   -ى هللا عليه و اله صل   -ال در حين ظهور رسول هللا مث
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 - در رضاى او بوده و رضاى ظهور آن در آن روز همان رضـــاى رســـــول هللا كال   - المعليه الس  

ت الى حين ظهور امروز همين بيان اس "من يظهره هللا"بوده چنانچه رضاى  -ى هللا عليه و اله صل  

ت بوده عند هللا و خواهد د ميشود رضاى او بظهور او لم يزل و ال يزال اين شأن مشي  او آنوقت مجد  

 آنكه از مؤمنين بخن ظهور از براى ايمان بظهور بعد عهد گرفته بود و هيچ ظهورى نميشود اال  

عليه  -الف وفاء بعهد عيسى ميشود كه اگر وفا كنند احدى در نار نمى ماند چنانچه اگر حروف كتاب 

و همچنين در  -ى هللا عليه و اله صل   -نموده احدى در نار نمانده بود عند ظهور رسول هللا  -الم الس  

در نزد ظهور ظهور هللا مستشرق بضياء اشراقات او گشته حكم دون ايمان بر احدى  فرقان اگر كل  

بمن "مؤمنين ببيان مؤمن شوند  همچنين اگر كل   از اهل فرقان نشده و احدى از آنها در نار نمانده و

احدى در نار نخواهد ماند و حكم دون ايمان بر احدى نخواهد شد ولى مراقب ظهور بوده  "يظهره هللا

من آمن بالبيان كه بقدر طول الى المستغاث هم  كه قدر لمحۀ فاصله نشود ما بين ظهور و ايمان كل  

امن گير ايشان شود كه آن احتياط در نار بوده وهست اگر چه اميد اليق نيست كه بمانند اگر احتياط د

 از فضل خداوند عطوف و رؤف اين است كه در حين ظهور باوامر عاليۀ خود در الواح خود كل  

عباد خود را از رقد بيدار نمايد ونگذارد الى امر محكم بيان كه تا غياث يا مستغاث شده در نار بمانند 

تصديق بنقطۀ حقيقت نمايند و شكر الهى  نيست غير هللا هر وقت شود بايد كل  چه كسى عالم بظهور 

ما هللا مرتفع گردد و ان   ةبجا آورند اگر چه اميد از فضل او است كه تا مستغاث نرسد و از قبل كلم

ا سبحان هللا عم   ،لغير يعرف به و هو ال يعرف بدونها اذ ،و الوجود على نفسه نفسه ،ليل آياتهالد  

 . فونيص

 

 .ةقط بآثار الن  الث ال يجوز العمل اال  ادس و العشر من الواحد الث  الباب الس   { 0:  42} 

 

 بخثار نقطۀ بيان زيرا كه در اين ظهور از براى ص اين باب آنكه جايز نيست عمل اال  ملخ  

آثار ايشان از شمس حقيقت ظاهر ميگردد زيرا كه آيات مخصوص نقطه است و  حروف حى  

ه مخصوص بابواب ولى ۀ هدى و صور علمي  مخصوص رسول هللا و تفاسير مخصوص ائم   مناجات

ه بنحو اشرف مشاهده كنند و لي  اين آثار را در حقيقت او   از اين بحر مشرق ميگردد تا اينكه كل   كل  

ده شيئ هست عند هللا و عند اولی العلم نبواز كل   ى از براى ايشان غير از سبق ايمان كه اعز  هيچ عز  

آثار  "من  يظهره هللا"است و از حين غروب الى طلوع  همين مستظل   فضل در ظل   و نيست و كل  

 آنكه كسى طيران اال   آنها مستظل   من آمن باهلل و بالبيان در ظل   و كل   ه مرتفع و حروف حى  فرضي  

يد اگر از نمايد در عرفان حكمى از احكام هللا چه اصوال و چه فروعا و اثرى از خود ظاهر نما

 اليق ذكر نميگردد عند هللا وعند اولی العلم بلكه در او محشور و اال   حدود بيان تجاوز ننمايند در ظل  

ذ بخنچه نازل شده از نقطۀ شمس ف در اقوال و دالئل و تلذ  اين كور اکثر ناظر بجواهر مسائل و تخف  

وار كواكب هل يقدر أن يقترن احد بان ةسبحقيقت زيرا كه آثار او معاينه مثل ضياء شمس است بالن  
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ا كبيرا ولى سعى نمايند در علم بينهما سبحان هللا عن ذلك تسبيحا عظيما و تعالى هللا عن ذلك علو  

خود  حروف واقترانات اعداد اسماء هللا و اقترانات كلمات مشابهه و اقترانات آثار مشابهه در محل  

حوى كه شيرين تر ميتواند دهد دهد اگر چه بر هزار كه اذن داده شده كه نظم بيان را هر كس بهر ن

راجع بنفس بيان ميگردد زيرا كه بر او حرفى زايد نميگردد و از او حرفى  نوع ظاهر شود ولى كل  

 آنكه نظم حفظ و اقتران بعضى با بعضى بمناسبات اين نسخه با آن نسخه تفاوت ناقص نميگردد اال  

 آنكه احلى و انظم از هيچ نظمى در او داده نميشود از بعد اال  بهم ميرساند گويا مشاهده ميشود كه 

له من عند هللا  ه يظهر و ال مرد  ه فان  هللا و يشكر رب   طوبى لمن ينظر الى نظم بهاء"ل ميگردد نظم او  

و بهترين نظمها نظمى است كه بر  ,"قدير ه قوى  ل ما يريد ان  فى البيان الى ان يرفع هللا ما يشاء و ينز  

ه شود مثال اگر ده دعاى صد بيتى هست پهلوى هم ذكر شود و همچنين خلط انهار ود ظاهري  حد

خود و كلمات در افق  خود و تفاسير در مقعد عز   خود و مناجات در سمو   خمسه نگردد آيات در علو  

وده ه در امتناع ارتفاع خود چنانچه بر ناظر لطيف لوازم اقترانات مخفى نبقدس خود و كلمات فارسي  

و نيست ذلك من فضل هللا على علماء البيان حيث يشتغلون بامر الى ان يفرج هللا عنهم بظهور ما هم 

هون واگر ظاهر شود و نشناساند كسى را نفس خود بيانى كه او هم يتوج  الى هللا رب  هار يل و الن  به بالل  

ر حجاب بيند چنانچه نقطۀ را د ب فرمايد مثل شمس است در بين كواكب و اين وقتى است كه كل  مرت  

بيان سه تفسير بر قرآن نوشت دو تفسير بنهج آيات الى آخر و يك تفسير بر سورۀ بقره بنهج شئون 

ل نزول قرآن تا ارتفاع او رين از او  مفس   ه كه يك حرف از تفاسير او معادل نميشود بخنچه كل  علمي  

له من عين يليق ان يذكر عند هللا افال مس بنور الكواكب فما تفسير نموده و من يقترن ضياء الش  

 .تنظرون

 

 بأحسن ها اال  كل   ةقطآثار الن   ةالث ال يجوز كتابابع و العشر من الواحد الث  الباب الس   { 0:  46} 

 .و لم يكن من المؤمنين ،الحسن فيهبط عمله و ان يكن عند احد حرفا من دون خط   ،الخط  

 

بخيات  ه مختص  لي  ى ببيان است ولى اين اسم بحقيقت او  سم  آثار نقطه م ص اين باب آنكه كل  ملخ  

ثالثيه و بعد در  ةه ذكر ميشود و بعد در مقام تفاسير بحقيقاست و بعد در مقام مناجات بحقيقت ثانوي  

ه اطالق ميشود ولى اين ه بحقيقت خامسي  ه و بعد در مقام كلمات فارسي  رابعي   ةه بحقيقمقام صور علمي  

ه بعبد البيان در نفوس است نه غير او باستحقاق چنانچه اذن داده شده بر اينكه تسمي   آيات اسم مختص  

جالله  ى نفسه به هللا جل  ل من قد سم  ه بيان اسم هللا مشتق ميگردد و او  گذارده شود زيرا كه از ماد  

م او ظاهر زيرا كه عدد بيان در اس سر    انا الواحد البيان و كل  نى انا هللا ال اله اال  ل فيه ان  حيث قد نز  

البيان باواحد صورت جامعه عدد هلل ميگردد تا آنكه مرآتى باشد از براى نقطۀ بيان كه آن مرآت هلل 

كه او است مرآت هلل و آنچه كه در بيان است كه هلل باشد از براى  "من يظهره هللا"بوده و از براى 

ذكر هر حرفى از حروف واحد بعدد هلل بوده وهست و در حين صورت جامعه او است و در حين 
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ل راجع بباب او   يه ميگردد زيرا كه ايشانند كه هلل بوده و هستند ولى كل  عل   كلمۀت عدد اين باب تمامي  

  هللا رب  ماء و ما من اله اال  فى المرايا لن يعدل شمس الس   ميگردد چنانچه در نقطۀ بيان ظاهر اذ ما

له واحد ال العالمين و ان الهكم ال يرى رب   ما يرى و ما ال شيئ رب  كل   االرض رب   موات و رب  الس  

 حمن المتعالى المنيع و اذن داده نشده كه احدى حرفى از حروف بيان را بنويسد اال   هو الر  اله اال  

دون آن و اين  فوق اون و نه درحد   او است نه در حد   و احسن از براى هر نفسى در حد   باحسن خط  

ه ق بخن حرف كه در بيان است باعلى ما يمكن فى االمكان فى حد  كه روح متعل  از براى اين است 

خود بكمال رسيده باشد   آنكه آن شيئ در حد  مرتفع گردد كه در مؤمنين بيان ديده نشود شيئ اال  

ت از ساير ملل همين قسم من فى البيان گردد ند در طرزي  ه چگونه مميز  چنانچه امروز حروف الفي  

 ى از بيان در مشرق ارض باشد بنفسه از حسن او و حسن آنچه در نزد او است در حد  كه اگر احد

اديان بدين واقع خداوند رحمن ولى  خود محبوب گردد كه اين اعظم سبيلى است از براى جذب كل  

در صورتى است كه مقتدر باشد نه اينكه بر نفس خود صعوبت وارد آورد در شيئ زيرا كه  كل  

فون على قدر ما استطاعوا ليكل   اشته كه نظر فرمايد بنفس مؤمنى در حزن بل كل  خداوند دوست ند

ذ ز نزد اهل بيان هست و بتالوت آن متلذ  گويا اآلن در اين جبل مشاهده ميشود كه بيانهاى مطر  

وافد گردند كه وفود على  "من يظهره هللا"ميگردند و بخنها مستعد شده اند كه با بيانهاى خود در نزد 

 بوده و هست و اظهار وجود خود را در نزد او محتجب نموده كه از حياء بعيد بوده و هست هللا

    . كم اجمعونان يا اولى البيان كل   قن هللافلتت  

 

او  ةقطر شيئا من آثار الن  الث من اراد ان يفس  امن و العشر من الواحد الث  الباب الث   { 0:  46} 

 خط    ان يستنس  لنفسه على احسنالى احد اال   ةجوز ان يأتى نسخينشيئ فى رضاء هللا من كتاب ال ي

  . ال يجوزل عطائه و اال  دونه فإذا يح ه او بخط  بخط  
 

 ص اين باب آنكه خداوند دوست ميدارد در بيان كه آنچه واقع ميشود از هر شيئ از حد  ملخ  

ورت و سيرت گردد تا آنكه بر حسن ص الكمال برمنتهاى علو   نطفه آن شيئ الى ما ينتهى اليه فى حد  

ل نگردد از آن جمله است كه حكم شده هر را متحم   هيچ نفسى بقدر ذرۀ كره وارد نيايد و ما ال يحب  

كس تفسيرى بر كلمات بيان مينويسد يا از خود كتابى در علمى انشاء ميكند اگر خود ميتواند باحسن 

ه و بعد نزد خود حفظ نموده آنوقت نسخه  داده بكسى كه نوشتنسخه اصل را برداشته و اال   خط  

بديگرى داده شود كه آثار هر نفسى در نزد خود آن نفس باشد و بعد بديگرى برسد كه اگر دون اين 

ر نگردد يا در عطا از براى خود نسخه بهتر  در مواقعی كه بامری ميس  شود هبط عمل او ميگردد اال  

قبل از استنساخ بدهد كه نسخه خوب از براى او تمام  انجام دهد كه آن وقت از براى او اذن هست كه

 در صورت امكان آن قسم محبوب تر بوده نموده راجع سازند اين در صورت دون امكان هست و اال  

ى كه در هر صفحه چندين نوع و هست عند هللا نه مثل داب علماى اين عصر كه نسخه هزار خط  
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مينمايد مثل كتاب مصائبى كه اآلن در اين جبل  حكم مينمايد همين قدر كه نسخه اصل است حفظ

آن بهم رسد اليق حفظ  است از منشی اون بلكه اگر كتابى باشد كه يك نقطه سوداء در غير محل  

ما انتم عليه  على حق  فن فى كل صنايعكم ان يا اولى البيان نيست و از براى بحر محيط اليق فلتلط  

طف لن يقدر ان يمتنع عن ملي  سلطان لطفه من احد ال فى ذا ل مقتدرون قل ان هللا الطف فوق كل  

 .فا لطيفاطلافا مه كان لط  ال ما بينهما ان  موات و ال فى االرض و الس  

 

كه هللا فى آثار ا مل  الث أذن لمن اراد ان يصرف مم  اسع و العشر من الواحد الث  الباب الت   { 0:  45} 

  .هللا ةكيف يشاء و متى يعرج يحب   ةقطالن  
 

ص اين باب آنكه خداوند از فضل وجود خود اذن داده كه هر كس هر قدر بتواند در بها ملخ  

ما على االرض را بهاء ي  بيان قرار دهد هر آينه اذن از  بيان صرف نمايد اگر ممكن بود كه كل  

او اين ملتفت گشته جائى كه در اثر  "من يظهره هللا"براى او بوده ثمرۀ اين باب آنكه در نزد ظهور 

ل مثل امروز واقع نگردد كه قرآن هاى الف بهائى ما ال يحصى نوع حكم است چگونه در نفس او لع  

منزل او در جبلى باشد كه حجره مسكون او خشت محض باشد اگر چه هر جا  در اسالم باشد و مقر  

ذكر از ت باشد چه بر فوق طين ولى اين او است عرش هللا بوده وهست چه بر سرير عز   كه مقر  

ور الن    ان  براى استشعار مؤمنين ببيان بود كه با صاحب خود نكرده آنچه محتجبين بقرآن نموده و اال  

 . واالبكار حان بحمده بالعشى  عنده سواء كلتيهما يسب   ةلمو الظ  
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ا عم   مقامين مقام ينطق عن هللا و مقام ينطق ةقطللن   ابع فى ان  ل من الواحد الر  الباب االو   { 2:  4} 

 .و االصال ح له بالغدو  هار و يسب  يل و الن  ذى به يعبد هللا بالل  ته لذلك المقام ال  دون هللا ذلك مقام عبودي  
 

ص اين باب آنكه خداوند از براى شمس حقيقت دو مقام خلق فرموده يكى مقام غيب ذات ملخ  

د و او است كه موصوف ت است كه آنچه آيات نازل ميفرمايد از قبل او ميكناو كه مظهر الوهي  

س است نميگردد بهيچ وصفى و منعوت نميگردد بهيچ نعتى و متعالى است از هر ذكر و ثنائى ومقد  

 هو ده سواه له الخلق و االمر ال اله اال  هر كافور و جوهر امضائى لن يعرفه غيره و لن يوح   از

له عابدون و  ما دون هللا خلق و كل   ان  و  ر المتعال مقام اين آيه عظيمه است قل هللا حق  الواحد المتكب  

 هللا كه ما دون او دون اين آيت كه در او است خلق او است واين آيتی است كه در او ديده نميشود اال  

 ت ديده نميشود بل نفس ظهور هللا و ذات بطون هللا و علو  خلق او است و اين آيتی است كه در او آيتي  

ت قدم وطلعت صرفه بحته لم يزل ذكرميشود ذكر آيت ت ازل و ذاتي  ينوني  هللا و ك سمو   هللا و سمو   علو  

 آيت ملحوظ نميگردد كه اگر آيت ملحوظ گردد خلق او ميشود و او بنفسه از براى عرفان است و اال  

 بما يذكر به ذات االزل و از براى او امكنه و حدودات نيست و قرب او عين بعد مذكور نميگردد اال  

 ل او عين آخر او است و ظاهر او عين باطن او است و علو  د او عين قرب او است و او  او است و بع

او است و كافور او عين سازج او است و سازج او عين  او عين علو   او است و دنو   او عين دنو  

لها ت او است لم يزل هللا كان ات او عين كينوني  ت او است و اني  ني  ت او عين اكافور او است و كينوني  

و كان محبوبا و ال حبيب هنالك و كان معبودا و ال  ا و ال مربوب هنالكو ال مألوه هنالك و كان رب  

ما يذكر به اسم و صفته او نعت  عابد هنالك و كان مقصودا و ال قاصد هنالك سبحانه و تعالى عن كل  

سواه و لم يزل هللا سلطانا و ال  ا و ال رب  لم يزل هللا كان الها و ال اله غيره و لم يزل هللا رب   ةو سم

ما و لك غيره و لم يزل هللا مليكا و ال مليك سواه و لم يزل هللا عال  لكا و ال مَ سلطان دونه و لم يزل هللا مَ 

قا ار غيره و لم يزل هللا كيانا و ال كيان دونه و لم يزل هللا خال  ارا و ال قد  م سواه و لم يزل هللا قد  ال عال  

ح له ما فى فات فى قبضته يسب  الص   كل  االسماء فى يمينه و  ه و لم يزل هللا و كل  ق سواو ال خال  

 هو العزيز المحبوب و اين آيتى است كه ما دون آن ذكر موات و األرض و ما بينهما ال اله اال  الس  

ال يموت الى آخر را خوانده يا بخواند در بحر  ت ميشود وهر كس دعاى سبحان من هو حى  خلقي  

ل هر ظهور فرد است و مظاهر او ى گشته زيرا كه اين دعا در او  اين ايت در فؤاد خود متجل   ظهور

و مرتفع تر از هر مرتفعى بمثل  یاز كبريت احمر و در آخر هر ظهور ممتنع تر از هر ممتنع اعز  

ى ميرسد مظاهر او در افئده آنكه ميگوئى سبحان من هو مفتى لن يفتى در آخر هر ظهوری بعلو  

ل هر ظهور كسى داده و احدى خطور فتوى بر ايشان نميكند ولى در او   ين كه فتوى بر كل  سبح  م

ى ميرسد خطور فتواى ايشان نميكند بلكه مثال سبحان من هو صادق لن يصدق در آخر ظهور بعلو  

مناعت و رفعت و جاللت كسى خود را اليــــق نمی بيند كه تصديق او كند و او تصديق  كه از علو  

ل ظهور بشأنى خود ميكند ولى در او   ميكند هر كس را كه خواهد و بر تصديق او افتخار ها در حق  
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از كبريت احمر است كه كسى تصديق او نميكند و حال آنكه هر صدقى بتصديق او صدق  اعز  

 او بلكه ظاهر اسماء و صفات زيرا كه در آن اسم و صفت ديده نميشود اال   ميگردد وهمچنين در كل  

بخن اسم و صفت خود را در نزد او معدوم صرف مى بيند چنانچه امروز نظر كن در كور قرآن كه 

 -ى هللا عليه و اله صل   -كيست و او خود را در نزد رسول هللا  اليق تقمص اسم عالم ال يعلم فؤاد

است  چقدر فانى ميداند و مى بيند وهمين قسم مالحظه كن مظاهر اسماء و صفات را ولى اين بحرى

بحر غرق شده و ميشوند ك اين عظيم بخطور نظر بر نفس آيت عبد غرق ميگردد و چه بسا سال  

موت ايشان را درك  بنظر بر غير ظاهر در او كه اگر غير اين باشد ديده ميشود كه مظاهر حى  

زل و لم ي  من هو حى  امثال و صفات ولى چون در اين مرايا ديده نميشود اال   ميكند وهمچنين در كل  

ند و همچنين سلطانا اذ ال سلطان دونه و عالما اذ ال عالم سواه ال يزال اين است كه بخن حيات اينها حي  

اه و همچنين صادقا حيث لم يكن صادقا غيره چنانچه از براى  اي  و همچنين مقتدرا حيث ال مقتدر اال  

ت هر شيئ ه هست و در كينوني  اسماء الهى نه اولى است و نه اخرى و نه از براى او عددى بوده و ن

ت است در او كه در او آيتى عن هللا بوده و هست كه باو توحيد او را تواند كرد و آن آيت از مشي  

ت نفس او است كه مرآت هللا بوده باشد كه داللت نكرده و  هللا و در نفس خود مشي  ديده نميشود اال  

 هللا زيرا كه ه در هر شيئ ديده نميشود در او اال  و اين آيتى است ك و عز    على هللا جل  نميكند اال  

كه  ه باهلل خلق نمى بيند و در حين ذكر خلق بخدا مى بيند خلق را زيرا كه ميدانده در حين توج  متوج  

اين خلق خدا خالق او بوده وهست و ما دون او خلق او است در هر حال نظر كن امروز در بيان كه 

مشرق گرديده ولى  توحيد از آن مطلع عز   كلمۀم نقطۀ بيان است كه هر كس توحيد خدا ميكند بتعلي

 على هللا ى باو شده داللت نميكند اال   على هللا و نه در مقامى كه تجل  داللت نكرده در حين اشراق اال  

شيئ شاهد است بر نفس بلكه جهت خلق او شاهد است بر عبوديت او بر خداوند چنانچه جهت نفس كل  

شيئ از شبح مثال او خلق شده و همين قسم كه از براى او دو آيت ت و كل  خداوند بعبودي  خود از براى 

و آيه خلق كه بخيت خلق عبادت ميكند خداوند را و سجده از براى او ميكند همين قسم  است آيه حق  

ر او  بخيتى كه عن هللا دت عبادت ميكند محبوب خود را ولى نرسيده و نميرسد اال  هر شيئ بخيت خلقي  

از خلق او است بلكه احدى از نفس آيت باشد  بر غير آن كه اگر مدل   بر او است نه بر است كه مدل  

 او كه اگر غير اسماء افئده ديده نميشود اال    الى هللا وحده كه در كل  نظر نكرده و نميكند اال   ةاالفئداولو

براى عبادت او   ازخلق نشده اال  از اين باشد عبادت منقطع ميگردد از عباد و حال آنكه هيچ شيئ 

﴾ ليعبدونو االنس اال   و ما خلقت الجن  ﴿ :چنانچه در قرآن نازل فرموده
  
و همين قسم كه در اسماء  

دين باشد غير هللا ديده نميشود كه اگر غير هللا ديده نميشود در مراياى اين اسماء هم كه افئده موح  

حين محتجب بوده و در بحر احتجاب غرق گشته  نفسى در حين اسمى نظر بغير هللا كند در آن

 مثال خود را در او و قصد نميكند نفس مرآت را چنانچه ناظر در حين نظر در مرآت نمى بيند اال  

                                                 
  

   99 ة، اآلي(94)الذاريات  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِليَْعبُدُونِ ﴿: قال تعالى   
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ى ميگردد از او در زيرا كه در مرآت مرآت ديده ميشود نه مثال او بلكه مثالى كه در مرآت متجل  

فس مرآت كه اگر در نفس مرآت ميبود بايد كه قبل از ى است نه در ننفس مثال است كه قائم بمجل  

ديده  كه اگر در مرآت ايشان اسم حى   ى ديده شود وهمچنين نظر كن در مراياى حروف حى  مجل  

 ى ديده ميشود كه گويا در اين حى  ى مجل  ى او بايد ديده شود و حال آنكه از حين تجل  ميشد قبل از تجل  

 مثال تو نه ذات او و اين مثال در نفس مثال است نه در نيست اال   او مثل آنكه در مرآت نيست اال  

قبل از آنكه مثال ذو المثال در آنها ظاهر شود  نفس مرآت كه اگر در مرآت بود بايد كه حروف حى  

ى قبل بوده نه در نفس مرآت شيئ است كه مكنون بوده و باشند واگر هم بوده از تجل   ذاکر بذكر حى  

ين نظر غرق شده ومثال را در نفس مرآت گرفته بلكه مثال عرش او مدق   ه كل  در اين بحر است ك

اسماء و صفات  نفس مثال است و ظهور او بذوالمثال و نفس مرآت است و همچنين مشاهده كن كل  

ت مكن كه محجوب ميگردى از تي  ت و صف  ميت و آيتي   هللا وحده و نظر باس  را و در آنها مبين اال  

صراط دقيق است كه در قرآن فتح ابواب اسماء نگشته و مظاهر واحد قبل بيان  مقصود و از اين

الهى امرتنى " :ذكر شده -سالم هللا عليه  - هداءد الش  نفرموده و اگر جائى فرموده مثل كالم سي  

ى ارجع اليك منها كما دخلت االستبصار حت   ةاالنوار و هداي ةجوع الى اآلثار فارجعنى اليها بكسوبالر  

شيئ ك كنت على كل  عن االعتماد عليها ان   ةظر اليها و مرفوع الهم  ر عن الن  ليك منها مصون الس  ا

"قديرا
  
ت مرتفع است سير در اين بحر زيرا كه نميتوانند در حين علم بمرآتي   و امروز هم از كل   

 هللا و ال يدخل ال   لمن ال يرى فى االسم ااين حكم اال   نظر بمرآت نكنند اين است كه مرتفع شده از كل  

 هللا و ان يرى اال   فى بحر الخلق اذ ال يرى فى بحر الحق   ال بحر الحق  و  بحر الخلق فى بحر الحق  

اذ ال  بل يذكر فيه اسم الحق   الحق   ةفى بحر الخلق و لم يبق فى ذرو يدخل ةاآليتيالتى هى  ةي  الحق   ةجه

ل بشناسد ئ اين دو آيه را خداوند گذارده كه بخيت او   هللا و در هيكل انسانى بل در هر شييرى فيه اال  

 او و ما دون را خلق او بيند و بخيت نفس خود عبادت ى اال  او را و توحيد فرمايد او را و نبيند مستقل  

غير او كه اگر كسى چنين  كند خدواند را و سجده كند از براى او و منقطع گردد بسوى او از حب  

 امكان ممكن واصل بلكه عبد نميبيند در خود اال   يشه بخنچه فضل در حق  ه الى هللا گردد هممتوج  

 در نقطۀ حقيقت زيرا كه غير او مقتدر نيست كه عن ت خود را و اين دو رتبه ذكر نميشود اال  عبودي  

است كه در بحر عبوديت سير نمايند زيرا  اشياء ما يقع عليه اسم شيئ حق   م نمايد بلكه بر كل  هللا تكل  

ت خداوند اذن نفرموده و نميتواند عبد كه غير اين مقتدر نبوده و نيستند زيرا كه غير از براى مشي  كه 

مقتدر بر اين نحو ظهور از ظهور  "من يظهره هللا"بمنتها رسد و بعد از غروب اين شمس غير از 

ظاهر  كل  ه على هللا از ظهور او در افئده آيات مدل   هللا نيست بلكه او است صرف ظهور كه كل  

هللا را  ةميگردد و اگر نفسى عروج نموده و در بحر فؤاد خود داخل گردد آنوقت مشاهده عظم

                                                 
  

ُجوعِ إِلى اآلثاِر َفأَْرِجْعنِي إِلَيَك بُِكْسوَ "...     ِر إَِليَها ة األَْنَواِر َوِهدَايَة االْستِْبَصاِر َحت ى أَْرِجَع ِإلَيَك ِمنَها َكَما دََخْلُت إِلَيَك ِمنَها َمُصوَن الس ر  َعِن الن ظَ إِلَِهي أََمْرَت بِالر 

ة َعِن االْعتَِماِد َعلَيَها إِن َك َعلَى ُكل  َشيٍء قَِدير    ة، الصفحةالعربي ة، مفاتيح الجنان، في أعمال أشهر السنةفدعاء الحسين عليه السالم في يوم عر، ..."َوَمْرفُوَع الِهم 

056 
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مينمايد كه ما سوا خلق او بوده و هستند ولى همان نفس لم يزل عابد است خدا را و منقطع است 

خلق افئده از شبح ظالل آيات او  ت كه صرف عالم ظهور است و كل  بسوى او چنانچه بحر مشي  

ذكر نموده در مقام  ذر   من كل   ى اذر  ت سير نموده وان  ميگردند كه بخنچه ممكن است در مقام عبودي  

ت او كه  انا لم يزل و ال يزال از بحر ظهور كينوني  ى انا هللا ال اله اال  ان   كلمۀت خود با اينكه عبودي  

ت هللا هست و د بلكه كينوني  ت او ذكر نميشومرآت هللا هست مشرق بوده و هست كه در او كينوني  

ق تر در علم خدا نبوده ونيست در ت او خلق هللا بوده و هست و اين صراطى است كه از او اد  كينوني  

ما  ما وصف هللا به نفسه وصف ميشود و در حين نظر باين آيت كل   حين نظر بخداوند بخن آيت كل  

دونه خلق له و لم يكن بين هللا و بين خلقه وصف به الخلق وصف ميشود و لم يزل هللا كان الها و ما 

 . له عابدون ا كل   هو ان  الث خلق له ال اله اال  ما الث  ثالثا و ان  

 

و ما لم  ،يرجع الى هللا ةقطما يرجع الى الن   ابع فى ان كل  انى من الواحد الر  الباب الث   { 2:  5} 

 . و ما لم يرجع الى هللا لم يرجع اليها ،ليهاو ما يرجع الى هللا يرجع ا ،يرجع اليها لم يرجع الى هللا
 

ص اين باب آنكه ذات ازل لم يزل و ال يزال لن يدرك و لن يوصف و لن ينعت و لن يرى ملخ  

ت است و آنچه بسوى او راجع ميگردد كذلك مشي   كلمۀبوده و هست و آنچه از او نازل ميگردد از 

العلم آن ظهور و ظهوراتى است كه اولو اتت شئوناين است كه در هر كورى از براى اين مشي  

درك نموده و مينمايد مثال امروز آنچه در بيان از ارتفاع آن واقع شود هلل بوده و از براى خدا 

كه آنوقت اگر كسى عملى از براى غير او كند راجع  "من يظهره هللا"ميگردد الى يوم ظهور 

دين كتاب الف بعد از ظهور چنانچه موح   بخداوند نميگردد اگر چه باعلى درجه توحيد سير كند

 اشحاصى كه علم ايشان اال   ثمرى از براى ايشان نبخشيد علو   -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

فى نموده در هر صفت محمودى و جوهر علم مكنونى داخل فرقان شده و همچنين آنچه در قرآن تر  

ن نيامده باطل گشته و ثمرى از براى ايشان محمودى ولى همينقدر كه داخل بيا و استيالی حق  

هيچ امرى از ايشان راجع الى هللا نميگردد  "من يظهره هللا"نبخشيده و همچنين اهل بيان عند ظهور 

باشد مگر بايمان باو ولى قبل از آن ظهور آنچه در دين بيان واقع از  ﴾ هللاال اله اال  ﴿ كلمۀاگر چه 

بمن يظهره "ميشود نه اينكه راجع بذات ازل گردد بلكه رجوع  براى هلل ميگردد و راجع بسوى او

رجوع باو است و اينكه ذكر ميشود كه رجوع باو است مثل نسبت كعبه است كه بيت او خوانده  "هللا

او نسبت بخود داده و غير اين در امكان ممكن نيست زيرا كه ذات  و سمو   ميشود كه از جهت علو  

ت است باو و آخر عود او رجوع او است باو ق مشي  ل خلق شيئ تعل  او  ازل مقترن بشيئ نميگردد و 

بارتفاع بيان كسى دانه  "من يظهره هللا"و اگر بتسع تسع عشر عشر دقيقه قبل از آنكه امر فرمايد 

ت خود نمايد و از ابطال ثمرۀ وجود آن نجات دهد از ارزنى از زمين بردارد باينكه او را داخل جن  

شيئ باو داده ميشود ولى اگر مقارن با ظهور يا امر روف السبع هلل كرده و جزاى كل  براى امر ذات ح
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 رضاى او بارتفاع باشد آنوقت بايد از براى او كند و باذن او اگر رضاى او در آن شيئ باشد و اال  

 وجود و غيب هر نار و نور كه اگر كل   ت فيما امر و يأمرو فيما فعل و يفعل اين است سر  است جن  

ت نگردد و در ظالل جن   نار مستقر   ك باين عروه حقيقت گردد در هيچ شأنى در ظل  كسى متمس  

ت كه نظر كنى اهل آن ميگويند كه ما از براى خدا عمل ميكنيم چنانچه  در هر مل  باشد و اال   مستظل  

كه بر خدا آنچه حزن در قرآن از براى مراياى هلل واقع شد گفتند ما از براى خدا ميكنيم و حال آن

 كردند و همين قسم در بيان آنچه بمؤمنين او واقع شد از حروف فرقان نميگردند و قصد نداشتند اال  

كه هيچ قسمی در علم  "من يظهره هللا" آنكه از براى خدا ميكنيم و حال آنكه بر خدا كردند قسم بحق  

 آنكه قصد نى وارد نميخورد اال  خداوند از اين اعظم تر نيست که هيچ نفسى بر او يا بر مؤمنين او حز

از براى خدا ميكند و ميگويد از براى خدا ميكنم و حال آنكه دروغ گفته و ميگويد و بر خدا كرده و 

نموده و بر شئونات  م بر خود نموده و بعقل خود حكم نموده و قبول حق  ميكند اى اهل بيان ترح  

شيئ زيرا كه آنچه اآلن مى بينيد كه كل   ت برمحتجبه محتجب نمانده كه حجت هللا حين ظهور بالغ اس

ت مؤمن بقرآن هستند در حين نزول آن غير از يكنفر مؤمن بان نبود تا هفت سال وحال آنكه حج  

هر  ةل اهل آن زمان بوده چنانچه در بيان الى يوم القيمهمان است كه بوده وهست و اين از عدم تعق  

ل ل آن محتجب مانده بواسطه عدم تعق  ادى كه در او  ل ميشود و عبت او  كس داخل شود بهمان حج  

مؤمنين بقرآن  ۀ چنانچه حين نزول بيان اگر كل  هللا حين ظهور بالغ است بر هر ذر   ة حج  بوده و اال  

ايشان بالغ و كامل بود چنانچه خداوند  هللا در حق   ةميخواستند ايمان آورند باو بل هر نفسى حج

 ل مؤمن فرموده بهمان شيئ كه او ايمان آورده همان شيئ در كل  كه باو  مثل آن احتجاج ميفرمايد بكل  

ن قتى كه داخل در دين گردد فلتعتبرب ميفرمايد تا وت او را معذ  بوده چرا محتجب مانده و بهمين حج  

  .كم اجمعونان ال اولى االبصار كل  

 

  .ق  هلل ح اء  د  الب   ابع فى ان  الث من الواحد الر  الباب الث   { 2:  0} 

 

ص اين باب آنكه خداوند عبادت كرده نميشود بهيچ چيز مثل بداء زيرا كه بداء اعتراف ملخ  

ر نيست بقدرت او است بر ما يشاء اگر نفسى عبادت كند او را بخنچه در امكان فوق او متصو  

اخل همينقدر كه اعتراف ببداء نمود اين عبادت اعظم از آنچه كرده ميگردد كه اگر بخواهد او را د

در نار فرمايد مقتدر بوده و هست و لم و بم كسى نتواند گفت در فعل او زيرا كه او عادل است در 

ل عصيان او گردد اگر ر است متحم  قضاى خود و همچنين بر عكس اگر كسى آنچه در امكان متصو  

ت داخل جن   ناظر ببداء او نگردد اين عصيان اعظم تر است نزد او از آنچه کرده و اگر بخواهد او را

فرمايد كه را ميرسد كه لم و بم در فعل او گفته زيرا كه او بوده محمود در قضاى خود و متعالى 

است بداى خدائى كه مقترن شود با بداى خلق او زيرا كه بداى خلق از عجز ميگردد و بداى او از 

ت مؤمنين قبل بدا جن  تى بداى او ظاهر و حال آنكه حكم فرموده بايمان و قدرت و نزد هر ظهور مشي  
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 نزد او چه قرآن و چه ميگذارد و حكم دون ميكند تا آنكه اظهار قدرت فرمايد و اال   را بر اعناق كل  

 ارتفاع قدرت او و امتناع سلطنت او كه بدانند ه اين نيست اال  بيان و چه قضاياى فرقانيه و چه بياني  

 باذن او و و از براى ايشان شيئ نبوده اال   ف خداى خود بوده وهستندکه در قبضه قدرت و تصر   كل  

ت زيرا كه ذات ازل لم يزل و ال يزال بر حالت واحده بوده وهست و ظهور  بداى مشي  اين نيست اال  

ل او عين آخر او ل او  ل و آخر هندسه اراده و اگر در او ذكر شود او  ت است و او  ت مشي  و بطون صف  

ل مال اين الفاظ اى ناظر در بيان محتجب نگشته كه اسم او  بوده و ظهور او عين بطون او از استع

ل ل ذكر ميگردد و يكدفعه در خلق او  يك مرتبه در ذات غيب استعمال ميشود و يكدفعه در ذكر او  

لى ت ذكر ميگردد خلق او  ل نار ذكر ميگردد و اولى كه در صقع مشي  ذكر ميگردد و يكدفعه در او  

لى كه در خلق ذكر ميگردد مثل او مثل شبح شمس و همچنين او   است كه در صقع ازل ذكر ميگردد

ل در نار اين ذكر اولی است كه در خلق فنا ت و همچنين ذكر او  ل مشي  باو   ةاست درمرآت بالنبس

است نه در خلق بقا محتجب از ظهورات اسماء نگشته كه هر شيئ در مقعد خود بر آنچه ذكر شود 

ت گرفتى و امضاء او را امضاء او از آنكه بداء ذات ازل را بداء مشي   خود تجاوز ننمايد و بعد از حد  

ج بوده و هست چنانچه هر كس در نظر كن در هر ظهورى در بداياى او كه مثل بحر ال نهايه متمو  

ت نموده و همچنين قبل در فرقان باسم نسخ اين ظهور بوده مشاهده اين نوع ظهور را در بحر مشي  

حاديث مذكور است كه همينقدر كه برتبه قضا آمد بدائی از براى او نيست يعنى مذكور و اينكه در ا

اگر ايمان برتبه رابع رسيد كه ركن تكبير باشد بدائى در آنچه قضا شده نيست فضال من هللا ولى اگر 

هر شيئ بوده وهست و منفك از هيچ شيئ در هيچ شأن  بعدل باشد بداء لم يزل و ال يزال در حق  

ت است شيئ قدير و مراد از رتبه قضا در ركن تكبير عروج مشي  ه على كل   ان يشاء هللا ان  اال  نميگردد 

كه از طلوع از ركن تسبيح الى غروب در ركن تراب در نفس خود منتهى گردد مثال آنچه در حيات 

او و  حكم شده و بداء ظاهر شده همان ثابت است الى حين عروج -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

اى ظهوره االخرى فى آخريه و نهى او منهى عنه است  ةبعد از آن حالل او حالل است الى يوم القيم

 در مواردى اال   الى ظهوره االخرى فى آخريه چنانچه شهداى او بعد از او در بحر قضاياى او مستقر  

بوده و  -هللا عليه و اله  ىصل   -كه يقين نموده اند برضاى او كه اگر ذكرى شده بعينه بداى رسول هللا 

حال آنكه چنين امری نشده بلكه از حدود كتاب هللا قدر خردلى تجاوز نفرموده ولى بعد از غروب 

شمس حقيقت بدايای باطنيه او با مؤمنين باو بوده وهست ولى چون كسى نميشناسد او را بخنها 

م ظهور حكم فرموده نميفرمايد اين اام بطون خود غير از آنچه در اي  مستنير نگشته و اون هم در اي  

نگشته اگر چه بخنچه ما  بد در هيچ حال بر سرير رجا مستقركه ع و جل   بود معنى بداى الهى عز  

يمكن در امكان بوده عروج نموده باشد كه نظر ببداء اشرف از آن است كه عروج نموده و همچنين 

و نظر بر بدای خداوند نموده كه نظر اگر بمنتهى رتبه نزول منتهى گردد بر سرير خوف ننشسته 

ت است نه غير آن كه در نكردن اعظم از آن است كه منتهى گشته ولى ظهور اين بداء از مكمن مشي  

او ثابت بوده وهست و اگر  در حق   ةت شده و الى يوم القيمشيئ ذكر جن   بيان ظاهر گشته اگر در حق  
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ه در نار او بعدل او فانى بوده و هست و عند ظهور ت فرموده الى يوم القيمشيئ ذكر دون جن   در حق  

ت محتجب گردد شجرۀ نار ت ميگردد واگر شجرۀ جن  قيامت اگر بعينه شجرۀ نار مقبل شود شجرۀ جن  

و جهد  ميگردد چنانچه در اين كور هر كه بود مشاهد اين مطلب را نمود در هر ظهور بمنتهاى جد  

 براى خود در كتاب او گذاشته الى ظهور ديگر كه اين خود سعى نموده كه ذكر خيرى من قبل هللا

اعظم تر است از آنچه الوف الوف خرج نموده در مقاعد مرتفعه كه ذكر آنها از براى صاحبانش 

گردد و  بماند چه بسا که اين مقاعد فانى گردد وهيچ اسمى از آن باقى نماند اگر در مورد دون حق  

 . و هللا يجزى المحسنين  جزاى او با خداوند بوده وهستاال  

 

  .له ذكر عبد رق   ابع فى ان كل  ابع من الواحد الر  الباب الر   { 2:  2} 

 

ت اشياء در جن   ت كل  اشياء راجع ميگردد بهيكل انسانى و جن   ص اين باب آنكه ارواح كل  ملخ  

عزاز آن الماس انسانى است كه مثال آن اين است كه اگر قطعه الماس بال مثلى در نزد مؤمنى باشد ا

شيئ و اين هيكل راجع  باعزازى است كه بواسطه آن در نزد مؤمن ظاهر ميگردد و همچنين كل  

له االسماء الحسنى عند هللا ذكر ميگردد  على هللا است در ظل   ميگردد باسم و صفت اگر فؤاد او مدل  

 هللا و اسمائه و اال   ليس" :معنى حديث و اگر از صفت است در صفات او ذكر ميگردد اين است علو  

"صفاته
  
آن   آنكه در نزد هر ظهوری در ظل  ت بر او نميگردد اال  ت وصفتي  هيكل حكم اسمي   واين 

ت و نظر خداوند ت وصفتي   مرتفع ميشود حكم ايمان از او و چگونه حكم اسمي  ظهور داخل گردد و اال  

ه هر صفت حسنايى در احرف الفي  ه چنانچه امروز ديده ميشود كه بر اين است نه بر شئون ظاهري  

ه امروز ذكر ميگردد و اگر امروز در بيان نفسى مؤمن باشد باهلل وآياته اگر هست ولى صفات ناري  

 ت نشسته و بر غير او اگر در منتهى مقعد عز  چه بر تراب نشسته باشد او است كه بر سرير عز  

هر مرد مؤمنی  "من يظهره هللا"نزد ظهور  ل بوده و درعند اولوالعلم در منتهاى ذ   باشد عند هللا و

وت ت او متذ  ت در كينوني  ى طالع و اسمي  كه مؤمن باو گردد اليق است كه بر فؤاد او شمس مسم  

رسول  او بوده وهستند چنانچه اولوالهياكل در قرآن عبد رق   گردد و هر نفس مؤمن در بيان عبد رق  

ى كه بر موالى خود غير آنچه الزمه د بعد از براى عبد رق  بوده و هستن -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

يه بر گردن عبوديت است وارد آورد  حال نظر كن و محزون شو و ببين چقدر طوق عبوديت رق  

انداخته و باين افتخار مينمايند و بر ظهور اشرف او در آخرت چگونه روا ميدارند كه امر بجائى 

ايمان باو مؤمن و بر نفس او باسم مؤمن او راضى نشده که ب رسيده كه در جبل ساكن گشته و كل  

در بحر حجاب غرق و شموس در مرايا بضياء او  اگر ميشده اين نوع واقع نميگشته اين است كه كل  

مؤمنين بقرآن  يا بخب زنده و سؤال از او نموده امــــروز كل   ک و از او محتجب و ماهيان درمتحر  

                                                 
  

  حديث شريف   
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ع و ابتهال و برؤيت او در و از براى ظهور او تضر   -ى هللا عليه صل   -د منتظر ظهور قائم آل محم  

رؤياهاى خود افتخار و او را بدست خود بسجن فرستاده و در جبل ساكن نموده اين است معنى 

"من يوسف يباع و يشترى ةفيه سن  " :حديث
  
اى اهل بيان پناه بمحبوب خود برده كه طوق عبوديت  

او هستيد  خود كه عبيد رق   او روا دانيد آنچه كه در حق   ته باشيد و در حق  او را بر اعناق خود داش

را در قبل و  -ى هللا عليه و اله صل   -روا ندانيد نه اين است كه نشنيده باشيد ظهور رسول هللا 

احتجاب منتظرين باو بعد از ظهور او از او تا آنكه هفت سال و بروايتى نه سال واقع شد بر او آنچه 

شما ها نكرده كه اگر كرده بود در اين ظهور اين نوع نميشد از محبوب  ع شد و باز فايده در حق  واق

اين نوع نكرده و اگر بر خود قرار دهيد كه بر هيچ  "من يظهره هللا"خود حيا نموده ديگر در ظهور 

د انشاء هللا بر الزرع بيرون روگرفته تا اولو ةالسلطنآنچه بر خود نمى پسنديد از اولونفسى نپسنديد 

 بشبح او در خود اين او حزنى وارد نخواهد آمد زيرا كه شموس در مرايا شمس را نميشناسند اال  

باو قائم است و از اثر جود او است خلق  است كه او را مى بينند يكى مثل خود و حال آنكه كل  

تها و نيا و ضر  ده الد  سموات و ارض وما بينهما چنانچه احدى از دون حروف بيان گفته و ان من جو

ت بر او شود وح و القلم و من من تبعيض است بلكه هر شيئ كه اطالق شيئي  ان من علومه علم الل  

او قدر او را در حين ظهور دانسته نه که  رشحۀ است از طمطام جود او و قطرۀ است از قمقام من  

مروز ميكنيد و او در جبل باشد و خود از براى او گريه كنيد چنانچه ا در ليل و نهار در اماكن عز  

ان يا اولى  ی شده باشيد فلتنظرن  از حزن مبر   حزنى بر او وارد آيد و بفضل وجود او شماها كل  

 . تنظرون االبصار ثم  

 

  .وائر آيات لهاولى الد   كل   ابع فى ان  الباب الخامس من الواحد الر   { 2:  6} 

 

ما ينسب اليه  مثل باب قبل است و از جهت ذكر علو  ص اين باب آنكه اين باب هم بيان آن ملخ  

شيئ اذا اراد من نفس لم يقدر احد ان يقول له لم او بم بملك خود از كل   ذكر اماء نگشته و او است احق  

ا قد حكم عم   ا يحكم و كل  شأن كان يحکم ما يشاء ال يسئل عم   سواء كان اعلى الخلق او ادناه و على اى  

اب آنكه اگر اذن ندهد مولى بمماليك خود حالل نميگردد بر ايشان اقتران وهمين ثمرۀ اين ب يسئلون

قسم در حين ظهور اگر حرام فرمايد بر نفسى آيۀ از آيات ملك خود را حرام ميگردد بر او چنانچه 

فرموده از هر عصيانى تا آنكه كسى در يوم  حرام فرموده بر هر كس كه ايمان باو نياورده و اشد  

ردد صامت گردد چه بسا كه ميشنود ذكر او را و گمبادرت بانكار ننمايد و اگر مؤمن نمي ظهور او

فى الحين تصديق نميكند و نزديك ميگردد بايه از آيات او و حال آنكه حرام شده بر او از حين خطور 

                                                 
  

كأن ك : أن  في القائم سن ة من يوسف قلت: سمعت أبا عبدهللا عليه السالم يقول: عن الحميري، عن أحمد بن هالل، عن أبي نجران، عن فضالة، عن سدير قال"   

ة أشباه الخازير إن  إخوة يوسف كانوا أسباًطا أوالد أنبياء تاجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه وهم إخوته وهو  وما تنكر من: تذكرة حيرة أو غيبة قال لي هذا هذه األم 

  560 ص، 45بحار االنوار، المجلسي، المجلد ، "فأنا يوس: أخوهم، فلم يعرفوه حت ى قال لهم يوسف عليه السالم
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خواهد شد   بايمان احتياط كنيد اى اهل بيان كه ظهور هللا ظاهربدون ايمان و بر او حالل نميگردد اال  

ل كنيد و اگر تأم   ت است بر كل  نکرده كه آيات او حج   حق   در حق   كيف يشاء هللا و خطور دون حق  

قرآن و سوره توحيد نيست چنانچه فرقى در  فى الحين تصديق ميكنيد چه فرقى در معجزه ما بين كل  

يشه تفکر كنيد در ظهور نقطۀ ل نميگردد و همعلى هللا بوده با ايمان باو   ايمان بخخر كه فؤاد او مدل  

ر در ظهور نقطۀ قرآن ميكرديد آن روز خود را محتجب نسازيد از محبوب خود واگر تفك   بيان لعل  

و جهد خود را كنيد نه اينكه جهد   آنكه منتهاى جد  ل امر هللا را مينموديد اين حكم نشده اال  امروز تعق  

را بمنتهاى دقت و اجتهاد  نانچه در كور قرآن كل  ق دين محتجب گرديد چدين و از محق   كنيد در كل  

ق دين داده كه دين بقول او ثابت ميگردد مشاهده نموده و بزعم اجتهاد و احتياط خود فتوى بر محق  

جائى كه مجتهدين قرآن باين درجه احتياط مرتفع كردند چگونه خواهد بود بيان ولى حرام شده در 

يچ شيئ بمثل آن نهى نشده كه هر كس بر قلب او خطور كند قتل از هر شيئ كه ه بيان حكم قتل باشد  

ب ميگردد مادامى كه خداوند خواهد و بر او حرام ميشود نفسى از دين الهى بيرون ميرود و معذ  

ى نفس او بر او و خداوند اذن نفرموده كه كسى در بيان فتواى قتل آنچه بر او حالل بوده در بيان حت  

و در هيچ شأن و در هيچ مورد اگر چه در بين خود مخالف در شئونات  كسى را دهد در هيچ حال

علميه ظاهر گردد كه بر احدى نبوده و نيست بلكه بر خدا است فصل و حكم شما ها را اى خلق 

است كه فتوى بر قتل نفسى دهيد و حال آنكه نميشناسيد كه از بركت آن نفس است كه  منكوس چه حد  

ر كنيد آنچه بر اهل بيت از قبل وارد شد باسم اسالم كردند و حال ايد تصو   اسم اسالم بر خود گذاشته

 بايمان باو و از يوم غروب شمس حقيقت از براى وت اسالم كردند كه اسالمى نيست اال  آنكه بر مذ  

نين ببيان حكم قتل جايز نبوده و نيست و اگر كسى كند از بيان نبوده و نيست هيچ اثمى احدى از متدي  

ما قتل راى او اعظم از اين نخواهد بود زيرا كه خداوند در قرآن نازل فرموده من قتل نفسا فكأن  از ب

اس جميعا اين حكم حكم نفسى است از انفس مؤمنين چگونه است اگر آن نفس مثل كعبه منسوب الن  

 شده باز از براى الى هللا شده باشد ونفس هللا خوانده شده باشد با وجود آنكه اينقدر اهتمام در كتاب هللا

اشخاصى كه خود را منسوب بقرآن دانسته از صدر اسالم تا امروز اثرى نبخشيد و هيچ عذابى از 

از اين نيست كه عصيان معبود خود كنند و از براى او سجده كنند و خداوند حتم  براى ايشان اشد  

يكى از مؤمنين ببيان را س خود كه نيامرزد كسی كه بر قلب او خطور كند قتل فرموده بر ذات مقد  

ل و آخر را چگونه است اگر كسى حكم كند يا العياذ باهلل مرتكب شود و هر سلطانى كه مصيبت او  

ل و آخر و ما بينهما واقع شده مرتفع سازد و هيچ ذى نفسى را ذكر كند و بر مؤمنين ببيان آنچه بر او  

است بر خداوند بركت دهد بر آنچه باو  لی واقع شده حق  يت نكند از براى آنچه كه بر حروف او  اذ  

 "من يظهره هللا"ام او بظهور او نوشته واگر رسد اي   عطا فرموده و مضاعف فرمايد آنچه در حق  

ق دين را و از او سؤال فرمايد تخفيف در اعمال در فرض است از براى او كه نصرت فرمايد محق  

 شيئ حق  كه او است معطى كل   ةالى يوم القيمآنچه بر ايشان صعب بوده و طلب سلطنت نمايد از او 

از او مثل  او را و اگر عطا فرمود باو كسى را نميرسد بحكم خداوند از اون بگيرد و او است احق  
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آنكه در ساير احكام امرى كه من هللا شد نميتواند كسى در او رخنه نمايد و محتجب نگردد از 

بوده قبل از ظهور او و نصرت كند او را و اگر امر بهيچ شيئ كه آنچه او دارد از او  محبوب كل  

 بين ثبت گردد و اال  افتخار در سبيل او شهيد گردد كه اسم اون در ديوان مقر   بجهاد فرمايد بعلو  

ام محموده تعزيه دارى كند خواهد رفت از اين عالم و ذكرى از او نخواهد بود نه اين است كه در اي  

مؤمنين بقرآن بود از اعالى و ادانى بر تعزيه دارى رسول و اوصياى  ت كل  چنانچه سن   از براى حق  

رسول خود و ذكر ماجرى على شيعتهم ولى باز در وقت ظهور همان كسى كه تعزيه دارى مينمود 

العلم م جالس و ظالم گشته بر او واولوع و گريه مينمود از اولوالحكو از براى اوصياى دين او تضر  

ل بعد مرتكب نشود امرى را حجاب محتجبين ذكر آنچه قبل واقع شده نموده لع   مفتى بر او و ساير در

ل كه باعث خلود او در نار گردد و اين همه تأكيد در بيان شده كه احدى احدی را محزون نكند لع  

 ال شيئ هاى اشباح در مرايا اگر مقبل باو باشند و اال   صاحب امر و خلق مطلق محزون نگردد از

ل عمر تا آخر بمنتهاى احتياط و اجتهاد عبادت و عمل از براى خدا ميكنند ولى نزد و  محض كه از ا

ت صرفند چه ثمر ميبخشد اعمال ايشان را بلكه بقدر ذكر ال شيئ كه ال شيئ ظهور ظهور هللا مي  

 به است كهو اون شجرۀ طي   "من يظهره هللا" است عند هللا اليق نيستند و حكم نميتواند كسى كند اال  

در ما بين اهل بيان و  نات ظاهر ميگردد از براى رضاى خداوند و تجديد دين او و حكم بحق  بخيات بي  

 كجا پسندند بر خود سالطين بيان حكم بعدل بر نفسى كه داخل نشده اگر تا آن روز مانده باشد و اال  

اى غير كه آب بياشامند و نفسى بر روى ارض غير مؤمن بخداوند و دين او باشد و از بر

در دين بيان جايز نيست و از براى ايشان بر منسوبين بدين بيان جائز نيست در هيچ  ةاولوالسلطن

و دون حكم مؤمنين باو و ببيان  "من يظهره هللا" عند ظهور شأن و در هيچ حال و در هيچ مورد اال  

و وارد ساخته و بر ايمان بخداوند و دين ا را در ظل   كه اذن داده شده از براى فتح بالد كه كل  

ى در فتح اراضى هم بر اهل آن اين حكم را نه ه حزن وارد نياورده حت  منسوبين بسوى بيان بقدر ذر  

ر بوده بشئونات ديگر ايشان را داخل در دين خداوند فرموده و در نزد خلق غير پسنديده بلكه تا ميس  

باشد داخل شوند دين خدا را و اين حكم بصير هميشه متاع دنيا در نزد ايشان عزيز بوده باخذ آن بسا 

كه امر هللا امر مشرقه از ساحت  "من يظهره هللا" عند ظهور بر غير اهل بيان است نه بر ايشان اال  

ۀ امكان خود بوجود كونى ظاهر هست كه از قو   قدس او است آنچه باو امر هللا مرتفع گردد بر كل  

بر و ه خير مد   باذن هللا ان  ر اال  ر و ال يقد  ر ان يدب  العبد لم يقد   ر فان  ر و يقد  على قدر ما يدب   سازند كل  

موات و ال فى األرض و ال ما ر و خير مرتفع و ممتنع ال يغرب من علمه من شيئ ال فى الس  مقد  

ه بينهما و ال يعجزه من شيئ ال فى ملكوت االمر و ال الخلق و ال ما دونهما يخلق ما يشاء بأمره إن  

 ئ قدير شي على كل  

 

 . شيئا يفعل و ما دونه يسئل عن كل  ه ال يسئل عم  ابع فى ان  ادس من الواحد الر  الباب الس   { 2:  2} 
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ص اين باب آنكه ذات ازل از براى او بذاته ظهورى و بطونى نبوده و نيست وغير از ملخ  

ل ذكر شود و از براى اون هم ظهورى و بطونى نبوده و نيست كسى در صقع او راه ندارد كه ال يسئ

ت براى او فعلى نيست كه مقترن شود بذات او كه يفعل توان ذكر نمود يا يحكم ثبت داشت بلكه مشي  

را  شيئ را خلق فرموده بنفس او و او را بنفسه خلق فرموده و كل   ه را خلق فرموده بمثل آنكه كل  لي  او  

 عبه را بيت خود خوانده و حال آنكه كل  او مثل آنكه ك او و سمو   باو و او را نسبت بخود داده بعلو  

ت را نسبت او است و همين قسم مشي   و سمو   ه الجل علو  امكنه در نزد او سواء است اختصاص مك  

مظهر ال يسئل نموده زيرا كه در علم او اعلی از اين نبوده و نيست كه اليق اين نوع عطا گردد و 

اين و او را مظهر يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد نموده بمثل ذلك ال يجير و ال يشير و ساير امثال مثل 

 ما شاء هللا و ما شاء هللا ظاهر ت او است نخواسته او و نميخواهد اال  زيرا كه ذات او نفس مشي  

ه غير آن نتوان اليق  بما يريد المشي  چنانچه ما اراد هللا مشرق نميگردد اال   ة بما شاء المشي  نميگردد اال  

و اگر دو اختيار فرمايد خداوند مظهر واحد در  شت زيرا كه باون خلق ميشود كل  اين نوع عطا گ

لى امكان ظاهر نشده و در بين اثنين باطل ميگردد نظام ملكوت سموات و ارض و ما بينهما بل از او  

ت بوده و هست كه در هر ل از براى او نبوده و آخرى كه آخر از براى او نيست يك مشي  كه او  

 ا يفعل و يفعل ما يشاء ميگردد و حروف حى  رى مشرق ميگردد و مظهر ال يسئل عم  كورى بظهو

ت او كه اگر بر مشي  ره ازين ديده نميشود اال  ت او چنانچه در حروف متكث  در او ديده نميشود اال مشي  

ت آن ظهور نيست و حكم عصيان ق گرفته در آن حين در جن  ت او تعل  قلبى خطور كند دون آنچه مشي  

 شمس كه اگر نفس مرآت ديده مرايا اين است كه در او ديده نشود اال   او ذكر ميگردد زيرا كه علو   بر

ب او است مس تقل  ب الش  شد كجا اليق ذكر ميگردد نزد شمس حقيقت و اگر شمس ديده شد ما يتقل  

غير هى زيرا كه از براى او ذاتى غير ذات او و وصفى غير وصف او و فعلى غير فعل او و توج  

ه لي  ت او  بود مشي   -ى هللا عليه و اله صل   -د رسول هللا ه باو نبوده و نيست و در ظهور فرقان محم  توج  

ت او زيرا كه لم يزل و ال يزال طائف ت او بودند در مشي  و حروف حى آن شمس حقيقت ذات مشي  

اين واحد تا امروز  ره ازحول امر آن بودند و آنچه او خواسته بود خواستند و همچنين حروف متكث  

 اليق بوده و اال   -ى هللا عليه و اله صل   -د ت محم  ت او مشي  بى جسته باين بوده كه مشي  هر كس تقر  

ت او كردند و اگر اين آن عاملين بزعم مشي   ذكر نيست چنانچه هر چه در اسالم واقع شد بغير حب  

ى هللا عليه و صل   -د در كور قبل از محم  بقدر ذبابه از براى ايشان نبود و همچنين  ةنبود حول و قو  

ت مشرق الى بمثل اين و همچنين در نزد ظهور بيان كه شمس حقيقت در اين كور باسم بابي   -اله 

ت ت او ميگردد و اگر خالف رضاى او گردد بزعم مشي  كه آنچه شود بمشي   "من يظهره هللا"ظهور 

ال "ى شيئی نيست در اين ظهور و اين است معنى از برا ةاو ميشود كه اگر اين نباشد بقدر شيئ قو  

"العظيم  باهلل العلى  اال   ةحول و ال قو  
  
مطلق محزون  اگر اين نبود در نزد هيچ ظهورى حق   و 

                                                 
  

يا ربنا : لما أُمروا بحمل العرش، قالوا ةأن المالئك: "يذكر أثًرا في هذا الباب، وهو -رحمه هللا  - ةيخ اإلسالم ابن تيميوسمعت ش"، -رحمه هللا  -قال ابن القيم "   

، 4لد المستدرك على مجموع الفتاوي، المج، "العظيم، فلما قالوها حملوه إال باهلل العلي   ةال حول وال قو  : قولوا: كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجاللك؟ فقال



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

81 

ت او بهم رسانيده كه غير آنچه او نگشته زيرا كه در آخر هر ظهور خلق آن بغايت تشابه در مشي  

ب او خواهند و او و ما يح   محبوب خود را و غير حب  خواسته نخواهند چگونه ميشود كه بشناسند 

اگر ميخواهى كه اين مطلب را بعين حقيقت مالحظه كنى نظر كن در حين قطع نسبت كه قاطع 

بنفسه از خود منقطع ميگردد چگونه كه تواند بر غيرى حكم كند چه در تشريع نظر كنى و چه در 

د بر نفس خود حكم اسالم نتواند كرد چگونه بر تكوين مثال نفس مسلم اگر قطع اسالم از خود كن

ت آدم كه آن بايد در يك موقفى از دين واقع شود اگر چه منتهى شود بام   ديگرى و در آن حين البد  

ت بوده باهلل ميگردد اين وقت اگر حكمى كند راجع ميشود بحكم آدم و چون آن زمان اون ظهور مشي  

 بخود اين در صورتى است كه فرار از دون را اال   ةول و قو  ح فعل زيرا كه خداوند نفى فرموده كل  

كند و در تشريع بخواهد بفهمد و در تكوين هم مثل اين و اگر بواقع بخواهد بفهمد در حينی كه  حق  

را گرفته داخل بيان آورده اند در غيرى  تی نيست زيرا كه جوهر كل  داخل بيان نباشد حول و قو  

كه اگر مانده  ت عيسى نمانده بحق  باهلل در ام   ةثنا شود زيرا كه حول و قو  ۀ نمانده كه استحول و قو  

ايشان شود و حال آنكه نميشود و همچنين در اسالم بعد از ظهور بيان و  ى در حق  بود بايد حكم بحق  

باهلل است كه از آن حقيقت  ةحول و قو   که آن روز كل   "من يظهره هللا"همچنين در بيان بعد ظهور 

 اال   ۀ بحق  ت است ظاهر ميگردد و از براى اهل بيان عند ظهور او نميماند حول و قو  ظهر مشي  كه م

ه دۀ در باطل مانر كن كه اگر حول و قو  او ساكن گردند و همچنين الى ما ال نهايه تصو   آنكه در ظل  

  آنكه نيستاال  و  دآنچه ميكنن ده و امروز آنها بگمان همان نسبت ميكنندی است كه بوبهمان نسبت حق  

نظر كنى مى بينى  دو اگر بعين فؤا ددر هر ظهور بخنچه من قبل هللا ظاهر گرد باهلل اال   ةحول و قو  

او است اين ظهور چنانچه  ددو از م و جل   است باهلل عز   "من يظهره هللا" در نزد ةحول و قو   كه كل  

ه و لم يزل دهللا بو ةت آيمكن كه مشي   دودر امكنه و حده نظر داين ظهور بو ددم تا امروز از مداز آ

 چنانچه هر نبى   دايمان اين مؤمن نميش ر ظل  دامروز  داين نبو ددل از مم او  ده اگر آدعلى هللا بو ل  دم

ر حين د دنبو "من يظهره هللا"اين ظهور از  ددهر ظهورى مؤمن است بخن وهمچنين اگر م در نزد

بل  دواقع شو دبسوى او كه اگر هزاران هزار ظهور بعو منقطع  دندظهور چگونه راجع باو می ش

اين ظهورات از مظهر ظهور آخر است  كل   ددبما ال نهايه الى ما ال نهايه لها بها منها فيها اليها كه م

ر اين بحر دحقيقت كه اگر كسى  ر امكان اين است سر  دل له است ل كه ال او  م او  دكه بعينه همان آ

 باهلل را مشاهده مينمايد و جبر و تفويض هر دو را منقطع مى بيند و در اال   ةال حول و ال قو   دسير كن

صراط اوسع از ما بين سموات و االرض سير ميكند و در هر زمان مظهر يفعل ما يشاء و يحكم ما 

يريد را در حين ظهور می شناسد و در حين بطون گريه ميكند تا يوم ظهور او زيرا كه عرفان از 

بامره يسئلون را در حين ظهور ساجد ميگردد و  ا يفعل و كل  يگردد و مظهر ال يسئل عم  منقطع م كل  

از آن محتجب نميگردد و قدر فصل بين كاف و نون از آن جدا نميگردد زيـــرا كـــه مى بينند آنچه 

                                                                                                                                                                        
  496 ةالصفح
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ره در در هر ظهور ظاهر است بقول او ظاهر گشته ونظر بر جوهـــر امر مى نمايند نه شئون متكث  

ر ت وصل است كه فوق آن متصو  هر ظهور زيرا كه در نزد هر ظهور از براى چنين مسيرى جن  

 را بعين شهود در اين ظهور مى بينند چنانچه اگر كســى نيست در امكان وظهوراتى كه قبل شده كال  

هده مينمود و ين را در طلعت او مشانبي   بود باين نظر كل   -ى هللا عليه و اله صل   -ناظر برســــول هللا 

ظهورات بعد را آنچه در آن ظهور ممكن بود در ظهور او مشاهده ميكند چنين كسى اليق كه  كل  

ل و ليس انت االو   هم  ه است الى هللا الل  را درك كند و بگويد باو در حينی كه متوج   "من يظهره هللا"

بمن "بوده منتهى ميگردد قبلك شيئ زيرا كه آنچه ظهورات بوده منتهى ببيان شد و آنچه در بيان 

ديگر قبل او كجا حقى که ذکر شود كه اگر مى بود حكم دون ايمان نمی شد و انت االخر  "يظهره هللا

و ليس دونك شيئ زيرا كه آنچه ظهورات من بعد ظاهر ميگردد در ظهور او او است نه غير او و 

ظاهر باو نه در غير مؤمنين اهر و ليس فوقك شيئ زيرا كه هر ظاهرى در زمان او است انت الظ  

ت او و حال آنكه حكم بر دون ايمان او باو كه اگر ظاهرى غير از او بود بايد حكم شود بر فوقي  

يت او و انت الباطن و ليس دون  شيئ كه اگر غير او باطنى بود بايد ذات ميگردد چگونه و فوق  

 باو چنانچه هر ذات شيئ در اال   شيئ باشد و حال آنكه هر ذات شيئ در نزد ظهور او ال شيئ است

شيئ ك على كل   آنكه داخل آن ظهور گردد كه مظهر هللا است و ان  نزد هر ظهوری باطل ميگردد اال  

قدير زيرا كه غير او مظهر قدرتى نيست كه اگر ميبود بايد حكمى از صاحب حكمی بماند و حال 

شيئ نگردد ال شيئ ميشود اين است كه آنكه در نزد هر ظهورى آنچه مظاهر قبل بوده اگر داخل آن 

عارف باهلل در حين ظهور شمس حقيقت بمنتهى حظ وجود خود رسيده و در نزد غروب الى طلوع 

اين الم است نظر كن در  الم در ظل   الم از هر ذا المى زيرا كه كل   آخر گريان است از بطون او باشد  

م ميگردد و چيزى كه ممسك ذات وع متأل  فراق طفل از شير چون ممسك ذات عنصرى او است اين ن

هاى ظاهرى كه در بعضى فؤاد او است اگر محتجب از او گردد چقدر متألم از او ميگردد و اين حب  

ى است كه در نفس ظاهر شده چگونه فراق اون مؤثر است در مظاهر ملك بهم ميرسد از شبح حب  

 بحب   ةروح بالنسب نميشود و همچنين حب  روح ذكر  بحب   ةسببالن   مليك وجود و حال آنكه اين حب  

ى كنند و در در عالم طبيعت سائرند كه اگر از آن ترق   س الهى كه كل  فؤاد ذكر نميشود قسم بذات مقد  

عالم جسد ذاتى وارد شوند نمی توانند بقدر تسع تسع آنى از مظاهر تكبير دور شوند بلكه لم يزل نزد 

نفس وارد شوند نزد مظاهر تهليل  و همچنين اگر در عالم حب  قبر آخر رحل فناء خود را ساكن كنند 

معتكف گردند و اگر از آنجا عروج كنند در نزد مظاهر تحميد معتکف گردند و اگر از آنجا عروج 

مظاهر تسبيح معتكف گردند و اگر از آنجا عروج نموده در ظاهر در اين مظاهر نظر  کنند در حب  

 رضوانى ميگردد و اال   اگر بعد از ايمان باو باشد حب   حب   زيرا كه كل  كنند بين يدى هللا ساجد گردند 

د و چقدر سازج د است اين مجر  شيئ در نار ببين چقدر جوهر است اين جوهر و چقدر مجر   حب  

ملك او خلق ميگردد و به نسبت  ات در ظل  لذ   است اين سازج و چقدر كافور است اين كافور كه كل  

ت دررضاى او است چنانچه عبد جام بال را مينوشد در حينی كه ميداند لذ   ل  باو منوجد زيرا كه ك
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او  ذ بحب  ت چگونه است اگر متلذ  رضاى او است مثل آنكه جام شراب طهور را مى نوشد  در جن  

ت در حين هر ظهورى محو ير در اين جن  در نزد او ال شيئ است اين است كه مس   حب   گردد كه كل  

است  حين غروب در هجران سوزان الى طلوع آن و حزن او در فراق او الذ  آن طلعت است و در 

در  لعلم چگونه قلم جارى گردد بر ارتفاع حجب و حال آنكه كل  ذذى نزد او و نزد اولوات متل  ازهر لذ  

بحر حجب ساكنند و هنوز از عالم جسد عرضى كه بعد از موت طين ميگردد صعود نكرده چگونه 

ت ذين بلذ  ر فرموده اين است كه متلذ  گونه بمقاماتى كه فوق آن خداوند مقد  بجسد فانى رسد و چ

ت آن در عمر او است اگر ذين باشيائى كه لذ   متلذ  ه كمتر است از كبريت احمر بل ال يوجد اال  جوهري  

خود  ر نشده كه هر نفسى هميشه در ما يستلذ   از براى همه اين نوع هم مقد  باشد از براى او و اال  

خير را  اين درك كل   بيان اينكه درك كنيد نقطه حقيقت را در حين ظهور كه در ظل   شد اثمار كل  با

 در عالم جسد خير ممنوع خواهيد گشت و اقال   مشاهده خواهيد نمود و محتجب نگرديد كه از كل  

ا او شب و ب  در جسد عرضى كل   يك صباح توانيد با او بود بطور اليق و اال  ذاتى سير نموده كه اقال  

است فردوس  روز بوده وهستند زيرا كه بطون او در عرش خود است در اين خلق و همان محل  

ت رضوان چنانچه قبل از ظهور بود بعد از ظهور هم هست و بعد از غروب هم خواهد اعلى و جن  

ستند كه اهل بيان مثل ماهيانى ه عرشى كه خداوند از براى او مقدر نموده باشد كل   بود در هر علو  

در ماء اوامر آن باون زنده وغير او شيئ نديده بل هستى خود را باو ديده ولى از او محتجب در نزد 

هر حكم نظر بثمرۀ آن نموده تا در هر ظهورى از او محتجب نگشته كه اين است ثمرۀ علم و عمل 

اكرين و او است  خير الذ  شيئ و هللاه اذا ذكر يذكره كل  اگر عبدى ناظر گردد فطوبى لمن يذكره هللا فان  

نفس او كه بعينه همين نفس  "من يظهره هللا"ت در اين ظهور نقطۀ بيان و در نزد ظهور مظهر مشي  

است در ظهور آخرت كه بنحو اشرف ظاهر ميگردد و ان يذكر احد فذلك ما قد ذكره هللا ال دون ذلك 

ه ذات خزائن امر هللا  يظهر من خزائنه و ان  امر هللا دن من شيئ فان  كم ال تج  ن فى اهوائكم فان  ال تسلك  

  . من قبل و من بعد افال تشكرون

 

 .البدء من هللا به و العود به الى هللا ابع فى ان  ابع من الواحد الر  الباب الس   { 2:  6} 

 

شيئ من هللا هست بامر او و عود  ص اين باب آنكه مادون هللا خلق او است و بدء كل  ملخ  

ى هللا عليه و صل   -كه بدء از امر خدا شد برسول خدا  ةهللا هست بامر او نظر كن در صلوشيئ الى كل  

احكام بيان را  كل   "من يظهره هللا"و عود او بسوى خدا است بامر نقطۀ بيان و همچنين در  -اله 

ه در جارى نموده كه او غير نقطۀ بيان نيست كه عود بر غير هللا اطالق شود يا بدء بر غير او بلك

ر الى هللا ولى ظهور اين بدء وعود بمظهر ظهور ر الى هللا و هر جا عودى متصو  هر جا بدئى متصو  

است كه از  ةطائف در حول اقيموالصلو در اسالم واقع شده كل   ةآنچه صلو آن زمان است كه كل  

 من هللا اال   ستت ظاهر گشته و همچنين در عود اين همه مؤمنين اگر بامر او تغيير دهند نيلسان مشي  
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را در  كلمۀاللباب بدء نفس عود است وعود نفس بدء ولى نه اين است كه اين اگر چه نزد اولوا

در كتب آخرين ال يحصى است  كلمۀعرفان جارى نموده و از اخذ ثمره محتجب گرديد چنانچه اين 

اوامر او نظر كند ولى اخذ ثمره كسى نکرده كه ثمرۀ اين است كه امروز اگر كسى در نقطۀ بيان و 

 نقطۀ نه بيند اال   "من يظهره هللا" نفس بدء را كه نقطه فرقان و اوامر او باشد و همچنين در نه بيند اال  

 چه ثمر كه اطالق عبائر نموده و از ثمرۀ آن بيان را آن وقت ثمرۀ اين علم در او ظاهر شده و اال  

 شيئ ثم   ل نمايند و هللا يبدء كل  بيان اگر تعق   محتجب ماند و كافى است نزد اولوااللباب همين ذكر و

ه لهو العزيز طوبى لمن يدركه فان   "من يظهره هللا"يرجعون اى الى امر  الى هللا كل   يعيده و ان  

 .المحبوب

 

شيئ و يرزق و يميت و كل   ةبآياته يخلق كينوني   ابع فى ان  الباب الثامن من الواحد الر   { 2:  6} 

 . يحيى
 

شيئ راجع ميگردد بحكم نفس انسانيت و آن خلق شد از چهار آيت  ن باب آنكه كل  ص ايملخ  

آيه خلق كه فؤاد او باشد وآيه رزق كه روح او باشد آيه موت كه نفس او باشد و آيه حيات كه جسد او 

ت ذكر شده زيرا كه هر خلق و رزق و موت و حياتی كه واقع در نوزده نفس ابواب جن   باشد و كل  

هور اين مظاهر ميگردد و همچنين در مقابل در نوزده باب نار هر چه از اين شئون واقع شود بظ

گردد باهلل بخنها ميگردد زيرا كه آنها در باهلل قبل بوده اند اگر چه در بعد خارج شده اند اين است كه 

ى صل   -  اول كه مقترن بذكر رسول هللاحكم بر ثانى ميگردد كه مقترن بذات حروف سبع نشده و اال  

 فعل بوده بوده اند مثال اگر يكى ازاهل بيان ورق گلى دهد بمؤمنى اين نيست اال   -هللا عليه و اله 

 از جهت اطاعت آنها و در اين فعل ر او است و نكرده اين را اال  حروف واحد زيرا كه اين نفس تكث  

اهل بيان بديگرى شأنى از  فعل هللا اين است كه اگر در مشرق يا مغرب يكى از ديده نميشود اال  

شئون خلق يا رزق يا موت يا حيات را ظاهر كند خداوند ظاهر كرده و آن وقت او مظهر آن فعل 

 هللا اين است كه غير هللا خالق ل كه در او ديده نميشود اال   آن واحد او  بوده و در او ديده نميشود اال  

و غير هللا محيى شيئ و همچنين اگر در  شيئ نبوده و غير هللا رازق شيئ و غير هللا مميت شيئ

مشرق يكى از حروف نار بديگرى اين شئون را ظاهر كند باهلل صدق ميگردد ولى هلل نميگردد و 

الى هللا راجع نميگردد و من هللا اطالق نميشود زيرا كه در آن حين غير هللا ديده و غير هللا ديدن 

آنچه در   بنظر بر آن و كل  ق نميگردد اال  چه لقاء هللا محق   بديدن دون نقطه بيان چنانظاهر نميگردد اال  

ن ميگردد باين شئون اربعه بواسطه آيات و كلماتى است كه در بيان نازل شده نظر كن در بيان متكو  

 ب بر خلق و رزق و موت و حيات در سبيل حج  نازل نشده بود شئونى كه مترت   قبل اگر آيۀ حج  

 هللا كه غير او خالق و رازق اوامر را مشاهده كن و مبين اال   مچنين كل  ق ميشد هميگردد چگونه محق  

و مميت و محيى نبوده و نيست و در نزد هر ظهورى از نقطه محتجب ممان كه اگر قدر لمحۀ 
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محجوب بمانى در مظهر فعل هللا مذكور نميگردی چنانچه امروز اگر مظهرى در قرآن مظهر رزق 

ولى چون نشناخته است او را و از ظهور آن محتجب مانده راجع الى  شود اگر چه باهلل رازق است

فعل مظاهر او ذكر شود چنانچه اگر امروز يك فنجان  هللا نميشود كه اليق گردد كه فعل او در ظل  

آالء ارض را من لم يؤمن بالبيان  آب كه مؤمن ببيان دهد نزد عارف باهلل احلى است از آنچه كل  

مظاهر فعل ذكر ميگردد ولى آن شأن  زيرا كه اين كاس ماء در ظل   شأن حب  حاضر نمايد بمنتهى 

اگر چه باهلل بوده ولى امروز حكم نميشود بر او و خداوند فعل او را نسبت بمظاهر خود نميدهد زيرا 

كه آن مظاهری را كه او معتقد است در اين كور مرتفع شده و بمقامات خود واصل گشتند و هنوز او 

سبحان هللا عن ذلك تسبيحا عظيما  فعل مظاهر حق   گونه حكم بر فعل او ذكر شود در ظل  نشناخته چ

 را نمايد بهتر است از اين كه درك كند كل   "من يظهره هللا"و اگر كسى درك يك شأن از شئون 

 شئون بيان را بعد از ظهور آن نه قبل زيرا كه در آن فعل فعل هللا ظاهر و در قبل اگر چه باهلل هست

ه كه آن وقت  و آنکه نفس اون شأنی شود از شئون بياني  ولى اليق نيست كه الى هللا نسبت داده شود اال  

آن ظهور بسا باشد كه ظاهر شوند و  اليق است كه در مظهر فعل واقع شود زيرا كه حروف حى  

مشاهده  ك و در مقاعد آنها نزد آنها ساجد گردند چنانچه امروزهنوز مردم باين حروف حى متمس  

ميشود اگر چه آن همان است بعينه ولى حكم بعد از ظهور مرتفع ميگردد و در مظاهر ظاهره فعل 

 . ا منتظرينا كن  ن ان يا اولى االبصار فان  ى ميگردد اين است كه حكم بر او ميگردد فلتنتظر  هللا متجل  

 

ذكر اسمه و  ن ذا ملك فليكتبن  من يخرج من البيان م ابع كل  اسع من الواحد الر  الباب الت   { 2:  5} 

ه لسريع نفس بما كسبت و ان   البيان ليجزى كل   ةهللا نقط ر هللا له من عنده الى يوم يظهرن  ما قد قد  

 .متعال ه لغنى  الحساب و ان  
 

هر صاحب ملكى كه  "من يظهره هللا"اين باب آنكه از نزول نقطۀ بيان الى ظهور  ص  ملخ  

ت نقطه حقيقت آنچه بر او مقتدر است ظاهر سازد در در سبيل محب   بافتخار بيان مرتفع گردد و

د او و امتناع ذكر او اليق است بر او كه در كتابى ذكر نموده بر جوهر بيان و مجر   كلمۀارتفاع 

تبيان تا يوم رجع نقطه تا آنكه جزا دهد او را باحسن جزا كدام جزا از اين باال تر است كه كسى كه 

هست هر شيئ را او ذكر كند و اظهار رضا از او كند همين فخر او را بس نزد او و  ذكر او ذكر هللا

ى هللا صل   -ل بر ظهور قدرت چنانچه از زمان رسول هللا ر واحد او  ل تكث  نزد هر شيئی كه او است او  

تا امروز اگر كسى ثبت نموده بود احصا ميشود ولى كسى که بر دين او حرفا بحرف  -عليه و اله 

ه ل كرده باشد شنيده نشده اگر چه در بيان هر كس ظاهر گردد با ظهور قدرت الهيه و هيمنه ازلي  عم

بالد مستغنى خواهد گشت ازآنكه قدر خردلى از نفس مؤمنى بگيرد و هللا  خواهد بود و از فتح كل  

 .ال كريمه فض  يغنى من يشاء بفضله ان  
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فيه  ئ اذا انشدريس فى كتب غير البيان اال   يجوز الت  ابع الالباب العاشر من الواحد الر   { 2:  40} 

  .ما اخترع من المنطق و االصول و غيرهما لم يؤذن الحد من المؤمنين ق بعلم الكالم و ان  ا يتعل  مم  
 

ص اين باب آنكه نقطۀ بيان را خداوند عالم بظهورات ما ال نهايه در اين ظهور ظاهر ملخ  

از لسان  ذر   ر من كل  ى اذ   انا باشد تا ان  نى انا هللا ال اله اال  خداوند كه ان   داللت بر اعلى علو   فرموده از

او جارى شده و درهر شيئ بطرق ما ال نهايه بيان از او ظاهر گشته چه بنهج آيات و چه بنهج 

ه كه احدى محتاج باحدى ه و چه بنهج اجوبه فارسي  مناجات و چه بنهج تفاسير و چه بنهج علوم حكمي  

م بغير آثار اون و اذن داده شده اگر كسى در علمى انشائى كند چون اسم هللا شد واذن داده نشده تعل  نبا

 چگونه م باو اگر معنون شود بكلمات نقطه و اال  بر او مذكور شده كه ايمان باو باشد جايز است تعل  

و نهى شده از انشاء ر ذكر در آن ذكرى نباشد خواهد بود بر شجرۀ حقيقت و در آن ذكر از مذك   مدل  

ه و علم لغات غير مستعمله و ما ه و حكمي  ما ال يسمن و ال يغنى مثل اصول و منطق و قواعد فقهي  

بين ما يعرف الفاعل و المفعول و حو فان قدر ما يكتفى للمتأد  رف و الن  فى الص   يشبه هذا و ما قد فصل  

ذا اشتغل به اگر چه در اين كور اكثر خلق ما دونهما من شئونهما اذ دون ذلك لن يغفر هللا العبد ا

ه مستغنى هستند واگر كسى بخواهد فهم بيان را بهم رساند بقدر ما يحتاج خود اخذ بكلمات فارسي  

مين الى يومى بين و متعل  ميكند نه زياده از نفس بيان نه غير او اين است صراط مستقيم از براى متأد  

تاب حقيقت ناطق و رجوع بكتاب صامت از احتجاب از كه شجرۀ حقيقت ظاهر گردد كه آن روز ك

ه آنها چنانچه ه خلق و عملي  س بوده از شئون علمي  ه و مقد  كتاب ناطق است و اون كتابى است كه منز  

ی بوده از علم نحو و صرف و منطق و فقه و در اين ظهور نقطه هر كس واقع شده ديده كه او مبر  

اينها از براى فهم مراد هللا هست در كالم او و  ست زيرا كه كل  ع بر اينها ااصول و آنچه ما يتفر  

كسى كه مراد او مراد هللا و كالم او كالم هللا است چه احتياج است او را باين شئون و حال آنكه 

خداوند قدرتى باو عطا فرموده و نطقى كه اگر كاتب سريعى در منتهاى سرعت بنويسد در دو شب 

ابل يك قرآن از اون معدن كالم ظاهر ميگردد كه اگر اولواالفكار ما على و روز كه فصل ننمايد مق

م و عرفان اين است االرض جمع شوند قدرت بر فهم يك آيه از آنرا ندارند چگونه بر ايتان يا تكل  

م و باين شئون محتجب ه هو القادر العال  من يشاء كيف يشاء بما يشاء لما يشاء ان   موهبت الهى در حق  

اثمار او در اين  وب خود در نزد ظهور او نگشته كه در قرآن قبل خداوند نازل فرموده كه كل  از محب

هللا على  ن لتعلموا ان  ل االمر بينه  ن يتنز  االرض مثله  ذى خلق سبع سموات و من هللا ال  ﴿آيه هست 

﴾شيئ علما هللا قد احاط بكل   شيئ قدير و ان  كل  
  
ار عجز از براى خواستند اظه در وقت ثمرۀ كل   ولى 

مظهر قدرت و دون علم از براى مظهر علم نمايند و حال آنكه از براى اين اقرار خلق شده اند کل و 

كه مظهر قدرت و علم هللا هست بخياتى كه خداوند بر او نازل ميفرمايد كسى  "من يظهره هللا"اگر در 

                                                 
  
َ ﴿: قال تعالى   ُل األَْمُر بَْينَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمْن األَْرِض ِمثْلَُهنَّ يَتَنَزَّ َ قَْد أََحاَط بُِكل ِ َشْيٍء ِعْلًماَّللاَّ القرآن ، ﴾ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِدير  َوأَنَّ َّللاَّ

  45 ة، اآلي(99)الطالق  ة، سورالكريم
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ده و از ثمرۀ اون كه اقرار بقدرت  چه بسا اشخاص كه قرآن خوانموقن گردد بثمرۀ بيان رسيده و اال  

است محتجب گشته زيرا كه  -ى هللا عليه صل   -د وعلم است از براى مظهر اين آيه كه قائم آل محم  

 قدرت هللا و علم او در اون مثل آن حضرت را مثل اين آيه فرض كن چنانچه در اين ديده نميشود اال  

راى اين خلق شده و امروز از او محجوب مانده بخنكه از ب  قدرت هللا و علم او كل  ديده نميشود اال  

 در نفس خود بنفس خود و در خلق خود نظر در مظهر علم و قدرت او ننموده وعلم او نيست اال  

ت خود ت خود و در خلق خود بربوبي   در نفس خود بالوهي  بخلق خود و قدرت او نيست بر شيئ اال  

ه مؤتفكه كه اگر مقترن بايمان او باين شئون علمي   از او محتجب جوهر كه كل   اينست جوهر كل  

مؤمن ثابت  جوهر علم در حق   نگردد ال شيئ ميگردد مفتخر و بايمان باو كه اگر علم شيئ نباشد كل  

مردم در نزد  گويا امواتند ونظر بثمرۀ علم و حكمت نميكنند و اشر   ميگردد محتجب اين است كه كل  

ل نميكنند ز گرفته اند و حال آنكه اينقدر تعق  هستند كه خود را بعلم معز  آنهائى  "من يظهره هللا"ظهور 

م اين علوم و كه علم ايشان از براى فهم كلمات او بوده از قبل و در حين ظهور او چه احتياج بتعل  

حال آنكه كالم او ظاهر و مراد او باهر است چنانچه در اين ظهور هر كس بوده مشاهده اين مطلب 

 . و هو خير الحاكمين ق الحق   يحق  نموده و هللا

 

البيان فال يحكم عليه حكم  ابع من يتجاوز عن حد  الباب الحادى و العشر من الواحد الر   { 2:  44} 

  .اإليمان سواء كان عالما او سلطانا او مملوكا او عبدا
 

از براى  خلق خود فرموده و حدود ص اين باب آنكه خداوند در حين نزول بيان نظر بكل  ملخ  

ت بيان بقدر شيئ محزون و ر فرموده كه هيچ نفسى در جن  خلق خود در هر مقام كه واقف باشند مقد  

كمال  مضطر نگردد بلكه از براى هر شيئ حكم فرموده كه مقتدرين بر هر شيئ آن شيئ را بعلو  

شده باشد جنت ت خود ممنوع نگردد مثال لوحى كه در آن چند سطر نيكوئى نوشته برسانند كه از جن  

او اين است كه آن را بانواع تذهيب و طرز و شئونى كه در مرقعات ممتنعه ممكن است كه جارى 

او جارى سازند آن وقت مالك او او را باعلى درجه امكان خود رسانيده كه اگر فوق آن  نمود در حق  

شته و مؤاخذه از آن ت خود ممنوع داآن مرقع ظاهر نسازد او را از جن   در علم او باشد و در حق  

نفس خواهد شد كه با وجود قدرت چرا منع فيض نمودى و هر نفسى كه ازحدود بيان تجاوز كند 

من "سوآء كان اعلى الخلق او ادناه محكوم بحكم ايمان نميگردد ولى مراقب نفس خود بوده كه بر 

ت او است ه اعلى جن  حكم نكرده كه اون قبل از آنكه بشناساند بنفسى نفس خود را ك "يظهره هللا

بحدود بيان حكم خواهد فرمود ولى حين ظهور بر كسى نيست كه لم و بم در حكم او گويد زيرا كه 

حدود بيان كال از او است ولى مراقب ظهور گشته كه مثل ظهور مثل نزول بيان است حرفا بحرف 

ى بر قطۀ بيان حين تجل  ى بر سكان جبروت خود خواهد فرمود چنانچه در حين ظهور نو آيه بخيه تجل  

رسيد مراقب باشيد حين ظهور را كه اگر بر نفسى واقع شود  دو نفس واقع شد تا آنكه كم كم بكل  
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اهل بيان باسم او قائم ميگردند و يك دفعه بشنود كه او  منفطر نگردد از عظمت كه می بيند كه كل  

ر كنيد و قبل از آن الى آدم و تصو   بوده كه شب و روز با او بوده زيرا كه مثل همين در نقطۀ قرآن

نگرديد و  او بدون خطور بحق   ل مخطر در حق  همچنين در بعد الى ما ال نهايه و پناه بريد بخدا كه او  

ت هللا بالغه است در همان حين وحدت ل ايمان را درك كنيد اگر چه بينيد وحدت را ولى حج  شرف او  

كه قرآن است ميبينيد  -ى هللا عليه و اله صل   -سول هللا ت رر كنيد چنانچه امروز اعظم حج  تصو  اگر 

اقرار  ت بعينه در صدر اسالم بود و تا هفت سال كسىما ال يحصى كه باو مؤمن هستند و همين حج  

ر اعظم نكرد در هر حال مراقب نفس خود بوده كه از حدود بيان تجاوز نكنيد و اين مطلب باون ني  

﴾و من لم يحكم بما انزل هللا فاؤلئك هم الكافرون﴿ :ه آيۀق بوده چنانچهم در قرآن محق  
  
 با دو دنو   

ى كرده اند از ديگر كه در دو آيه ديگر مسطور است نازل شده و با وجود اين می بينيد كه چقدر تعد  

ل هللا جريان نداده كه ما نز   "من يظهره هللا"حكم  حدود هللا و مراقب خود بوده كه اين آيه را در حق  

قرآن بود نه ما  -ى هللا عليه و اله صل   -ل هللا در زمان رسول خدا زمان حكم او است چنانچه ما نز   آن

ل هللا ل هللا فى البيان است نه ما نز  ل هللا فى القرآن امروز ما نز  ل هللا فى االنجيل وهمچنين ما نز  نز  

بر خدا ميكنند آنچه ميكنند زيرا كه  بزعم خود هلل ميكنند و حال آنكه فى الفرقان و از اين است كه كل  

ه است لي  ت او  س است كه بر او حكمى يا دون حكمى وارد شود بل اين در مظهر مشي  ذات ازل مقد  

﴾ما يبايعون هللاذين يبايعونك ان  ال   ان  ﴿ :قرآن بوده ه چنانچه نص  لي  در حقيقت او  
  
 همچنين در كل  و  

ل ر خدا است بلكه اين مطلب را اهل بيت از قبل تنز  شئون اين مطلب جارى است حكم بر او حكم ب

اين  و است ازه چنانچه زيارت جامعه كبيره ممل  خود هم جارى فرموده بحقيقت ثانوي   داده و در حق  

و من  ،هللا م فقد احب  کو من احب   ،م فقد جهل هللاکو من جهل ،م فقد عرف هللاکمن عرف" :نحو بيان

"هللا غضم فقد ابغضکاب
  
ا ميداند كه امروز در فرقه شيعه چقدر اين زيارت را ميخوانند و خد و 

ه رجوع بدنيا كرده و احدى ايشان را نمی شناسد و ال عن شعور شب و روز اين زيارت را ائم  

ى هللا عليه و صل   -ت خدا بالغ نباشد مثل اينكه در حين ظهور رسول هللا ميخوانند نه اين است كه حج  

﴾تى من بعدى اسمه احمداي﴿ :نصارى ظاهر شد كه در حق   -الم ليه الس  ع -وعده عيسى  -اله 
  
ولى  

تا امروز هنوز باقى مانده و بان وعد منتظر ميباشند و كرور كرور مى بينى كه در ملت فرنگ 

                                                 
  
ِ انِي  ب  ِذيَن َهادُوا َوالر  ِذيَن أَْسلَُموا ِلل  وَن ال  بِي  فِيَها ُهدًى َونُور  يَْحُكُم بَِها الن   ةْوَراا أَنَزْلنَا الت  إِن  ﴿: قال تعالى   َء فَالَ  َوَكانُوا َعَلْيِه ُشَهدَاوَن َواألَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب َّللا 

ُ تَْخَشْوا الن     11 ة، اآلي(9) ةالمائد ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ فَأُْولَئَِك ُهْم اْلَكافُِرونَ اَس َواْخَشْونِي َوالَ تَْشتَُروا بِخيَاِتي ثََمنًا قَِليالً َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل َّللا 
  

َ َما ِذيَن يُبَايِعُونََك إِن  ال   إِن  ﴿: قال تعالى    ِ يُبَايِعُوَن َّللا  َ  فَْوَق أَْيِديِهْم فََمْن نََكَث فَإِن   يَدُ َّللا  القرآن ، ﴾ فََسيُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًماَما يَْنُكُث َعلَى نَْفِسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهدَ َعلَْيهُ َّللا 

  40 ة، اآلي(16)الفتح  ةالكريم، سور
  
تي، من أحب نا فقد أحب هللا، ومن أبغضنا فقد أبغض هللا، : يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله"   ة من بعدك سادات أم  أنا سيد ولد آدم وأنت يا علي  واألئم 

طاعكم فقد ومن أ"، 56/66بحار االنوار، المجلسي، ج، "ومن واالنا فقد والى هللا، ومن عادانا فقد عادى هللا، ومن أطاعنا فقد أطاع هللا، ومن عصانا فقد عصى هللا

عن ". الزيارة الجامعة الكبيرة، "ْبغََض هللاَ، َوَمِن اْعتََصَم بُِكْم فَقَِد اْعتََصَم بِاهللِ أَ ْبغََضُكْم فَقَْد أَ َحب  هللاَ، َوَمْن أَ َحب ُكْم فَقَْد أَ ، َو َمْن اطاع هللا، ومن عصاكم فقد عصى هللا

ياء إال باألسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح مفتاحا وجعل لكل مفتاح علما أبى هللا أن يجرى األش: )أبي عبد هللا عليه السالم

 .59 ، الصفحةدمحم بن الحسن الصفار ،بصائر الدرجات ،"(وجعل لكل علم بابا ناطقا من عرفه عرف هللا ومن أنكره أنكر هللا ذلك رسول هللا ونحن
  
ا َجاَءُهْم ًرا بَِرُسوٍل يَأِْتي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمدُ فَلَم  َوُمَبش   ةْوَراِمَن الت   قًا ِلَما بَْيَن يَدَي  إِلَْيُكْم ُمَصد   هللاِ ي َرُسوُل ى اْبُن َمْريََم َيا بَنِي إِْسَرائِيَل إِن  َوإِْذ قَاَل ِعيسَ ﴿: قال تعالى  

  9 ة، اآلي(94)الصف  ةسور القرآن الكريم،، ﴾نَاِت َقالُوا َهذَا ِسْحر  ُمبِين  بِاْلبَي  
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ى هللا عليه و صل   -ت رسول هللا ل در حج  هستند بهمين اعتقاد مانده اند اين بواسطه اين است كه تعق  

حين ظهور وعده عيسى را مشاهده مى نمودند كه ظاهر شده   كل  ده كه قرآن باشد و اال  نكر -اله 

د گشته و بزعم خود در دين خود هنوز منتظرند اى اهل بيان همينقدر كه محتجب مانده در نار مخل  

اين قسم نگشته و در مقام مظهر حكم اهل  "من يظهره هللا"م بر خود نموده كه در وقت ظهور ترح  

شيعيان خود هم ذكر فرموده زيرا كه اين همه بزرگى مجتهدين كه مى بينى  بحقيقت ثالثه در حق   بيت

 ل كه محل  است كه فرموده در حديث مطو   - المعليه الس   -كه در دين اسالم ميكنند بواسطه قول امام 

اد على اد عليه الر   و الر  اد على رسول هللااد علينا الر  اد علينا و الر  اد عليه الر  الر  " :ثمرۀ اين است که

"هللا
  
چنانچه در مؤمن هم جارى فرموده اند  ل داده اند مطلب را و در حق  بلكه از اين هم تنز   

نى فقد نى و من سر  مؤمنا فقد سر   من سر  " :ذكر شده كه جوهر ذكر اين است حديث تفسير شرح بقره

"هللا سر  
  
و در مقام حقيقت كه غير هللا ديده نميشود ل نموده و حال ببين كه مردم بچهار درجه تنز   

﴾موا بين يدى هللاال تقد  ﴿ :او آيه كه در حق  
  
لند اگر چه بعضى در اين آيه نازل گشته چگونه متحم   

را گرفته اند ولى خالف مراد هللا  هست زيرا كه در  -ى هللا عليه و اله صل   -سول م بين يدى الر  تقد  

اد شمس حقيقت است كه جهت اعالى رسول بوده باشد كه در او نفس آيه ذكر رسول شده بلكه مر

ره در اين باب بجهت اخذ ثمره است تا كسى از مقصود محتجب  هللا اين شئون متكث  ديده نميشود اال  

 . نگردد و هللا خير الحاكمين

 

 .ضبقاع كانت فوق االر ابع فى ارتفاع كل  انى و العشر من الواحد الر  الباب الث   { 2:  45} 

 

ص اين باب آنكه در هر ظهورى كه من عند هللا ظاهر ميگردد بقاعى كه قبل بوده مرتفع ملخ  

ميگردد چنانچه امروز كسى در دين رسول هللا مى بيند بقاع اوصياى عيسى را بلكه اسامى آنها را 

رض قبورى كه بر فوق ا قبور آنها برسد و همچنين بعد از ظهور آن کل   نميدانند چگونه و محل  

ت گرفته تا مظهر شيعه منتهى گردد بلكه قبوريكه نسبت مرتفع است مرتفع ميگردد از مظهر نبو  

بيــت چنـــانچه مى بينى  بانبياى قبل ميدهند در كوفه يا در ساير امكنه بايد مرتفع شود وهمچنين محل  

بمقامى كه از  -الم لس  عليه ا -ت عيسى س ميروند و ام  به بيت المقد   -الم عليه الس   -ت موسى كه ام  

                                                 
  

ألمير المؤمنين صلوات هللا عليه أو ألبي عبدهللا عليه السالم أو  ةما أفضل الزيارأي  : دخلُت على الكاظم عليه السالم فقلُت له: عن عبدالرحمن بن مسلم قال"   

ى لنا فقد تول  ى أو  لنا ومن تول  لنا فقد زار آخرنا، ومن زار آخرنا فقد زار أو  و  يا عبدالرحمن بن مسلم من زار أ: واحدا واحدا؟ فقال لي ةيت األئملفالن أو فالن وسم  

نا من يتوال   نا وتول  يا عبدالرحمن أحببنا وأحبب فينا وأحبب لنا وتول  . ما قضاها لجميعناألحد من أوليائنا فكأن   ةلنا، ومن قضى حلجى أو  ى آخرنا فقد تول  آخرنا ومن تول  

أال يا . على هللا على رسول هللا صلى هللا عليه واله فقد رد   نا ومن رد  الراد علينا كالراد على رسول هللا صلى هللا عليه واله جد   وإن   وأبغض من يتغضنا أال

النار وما له من ا على هللا أن يصليه وعال كان حق   وعال، ومن أبغض هللا جل   دا فقد أبغض هللا جل  دا ومن أبغض محم  عبدالرحمن من أبغضنا فقد أبغض محم  

  455 ة، الصفح400بحار االنوار، المجلسي، المجلد ، "نصير
  

ني فقد سر  هللا: قال رسول هللا صلى هللا عليه واله: سمعت ابا جعفر عليه السالم يقول: عن أبي حمزة الثمالي قال"    ني ومن سر  بحار ، "من سر  مؤمنا فقد سر 

ني فقد سر  رسول هللا صلى هللا عليه : ونروي عن الصادق عليه السالم أن ه قال. " 566 ة، الصفح61االنوار، المجلسي، المجلد  ني، ومن سر  من سر  مؤمنا فقد سر 

  140 ة، الصفح61بحار االنوار، المجلسي، المجلد ، "واله، ومن سر  رسول هللا فقد سر  هللا
  

  4 ة، اآلي(15)الحجرات  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َسِميع  َعِليم   هللاَ  إِن   هللاَ قُوا َوَرُسوِلِه َوات   هللاِ ْيَن يَدَْي ُموا بَ ِذيَن آَمنُوا الَ تُقَد  َها ال  َيا أَي  ﴿: قال تعالى   
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ت رسول هللا صلی هللا عليه و آله بكعبه در نفس طين شرف در فرموده وام  براى ايشان عيسى مق  

 نيست بلكه جوهر اين شرف امرهللا هست در هرجا كه ظاهر شود ظاهر ميگردد امروز ببين حد  

و از مظهری كه اثبات ه كه منسوب باو است چگونه ميروند مردم را كه بقبور يكى از اوالد ائم  

 در جبل ماكو ساكن نگشته و بخيات نازله بر او ميگردد محتجب شده و اال   ت و واليت و دين كل  نبو  

 -ت عيسى را در قبل كه ام   -ى هللا عليه و اله صل   -ر كن ظهور رسول هللا ب مكن و تصو  اين را تعج  

بانها در معبد هاى خود عبادت ميكردند و چگونه باعمال دين خود عمل ميكردند و ره -الم عليه الس  

او را نمی  ه بر يد اشخاصى كه حــــــــــــق  آن شمس حقيقت تا هفت سال در جبلى از جبال مك  

 -ت عيسى ى كه از ام  ازهر صاحب حق   شناختند محتجب و حال آنكه از حين بعثت آن حضرت حق  

واقع شود وبعد از ظهور نقطۀ بيان هر سنه مى او   آنكه در ظل  بود منقطع گشت اال   -الم عليه الس  

ه ميروند و طواف ميكنند و حال آنكه كسى كه كعبه بقول او كعبه است در بينى كه چقدر خلق بمك  

اين جبل وحده است و او بعينه همان رسول هللا هست زيرا كه مثل امر هللا مثل شمس است اگر ما ال 

باو قائم هستند اين است كه در هر ظهور بعدى ظهور  نهايه طالع شود يك شمس زياده نيست و كل  

 -ظهورات قبل از براى رســـول هللا  مظهر بشأني كه ظاهر است كه كل   هللا اشرف است در حق  

 -ى هللا عليه صل   -د ظهورات و آن ظهور از براى قائم آل محم   خلق شده و كل   -ى هللا عليه و اله صل  

از برای من يظهر هللا خلق شده و  -ى هللا عليه صل   -د قائم آل محم  خلق شده و کل ظهورات و ظهور 

 "من يظهره هللا"از براى ظهور بعد  "من يظهره هللا"ظهورات و اين ظهور و ظهور  همچنين كل  

خلق شده و همچنين الى ما ال نهايه  "من يظهره هللا"اين ظهورات از براى بعد بعد  خلق شده و كل  

غارب ميگردد و از براى او بدئى و نهايتى نبوده ونيست طوبى ازبراى نفسى شمس حقيقت طالع و 

و از او محتجب  كه در هر ظهورى مراد خدا را در آن ظهور بفهمد نه آنكه نظر بشئون قبل كرده

 -ى هللا عليه و اله صل   -گردد زيرا كه امروز آنچه که در اسالم بر پا شده بواسطه بعثت رسول هللا 

مرتفع شده بواسطه همين بعثت بوده وهمچنين اگر در  -الم عليه الس   -كه از دين عيسى  شده و آنچه

نظر كنند مى بينند كه آنچه که در بيان واقع شده بظهور ذات حروف سبع  "من يظهره هللا"ظهور 

بوده و آن روز اگر نظر بمبدأ امر نمايند محتجب از او نميمانند بظهورات مرتفعه در بيان كه در 

اين  زد هر حكمى نفوس ما ال نهايه خوابيده و بخن مفتخر و عاملند چنانچه امروز ديده ميشود كه كل  ن

او است كه بفرمايد قد ارفعناه ولى آن را رفع نميفرمايد تا  كلمۀيك  ه نزد او در ظل  ظهورات بياني  

ظهور قبل ظاهر اعظم از آن نازل فرمايد وهمين قسم ببين اين ظهور را که تا خداوند اعظم از 

 .شيئ قديرنفرمايد امر بارتفاع نميفرمايد و هللا على كل  

 

ابع فى ارتفاع بقاع الواحد و حكم من ملك شيئا من الث و العشر من الواحد الر  الباب الث   { 2:  40} 

 . فى تلك البقاعبقاع فوق االرض بان ال يجوز صرفه اال  
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عوالم  ه كه در كل  ه و دون حق  نكه مظاهر حق  مخفى نباشد كه هيچ نهار و ليلى نيست مگر آ

ه من لدن آدم تا امروز در هياكل انسانيه ارواح انساني   بوده در فوق اين ارض ظاهر و باطن و كل  

ه معذب ولى در هر ظهورى حكم خاص ظاهر و هياكل دون مؤمنه در هياكل ناري   م وهمين قسممتنع  

لى ظهور ديگر در بطون و در اين ظهور بيان خداوند باع و بعد از غروب مرتفع امأمور بات   كل  

و ابواب هدى را كه  -ى هللا عليهم صل   - دد و آل محم   مقاعد محم  دوست نداشته مقعد مرتفعى بيند اال  

در اين ظهور بحروف واحد تعبير ميگردد كه دوست ميدارد كه بنوزده مقعد مرتفع نظر فرمايد و 

شهداء و مؤمنين كه افئده ايشان محال اسماء و امثال بوده و هست در  يقين وين و صد  مقاعد ساير نبي  

را احصا نمايد  اين مقاعد مستتر تا آنكه بر مردم امر صعب نگشته كه اگر كسى خواهد كل   ظل  

ر آن محسوب ميگردد عند هللا وعند اولى العلم طوبى از ل است كه تكث  در همين واحد او   نتواند و كل  

ه موفق شود از براى ارتفاع اين مقاعد ممتنعه كه محال نزول مالئكه سموات براى هر نفسى ك

ه ى از براى مشي  وارض و ما بينهما ميگردد و در علم خدا گذشته كه مرتفع شود و خواهد شد و مرد  

موجودات طوبى از  ممكنات و ظاهر بوده بر كل   هللا نبوده و نيست زيرا كه او قاهر بوده  بر كل  

ت او واقع شود كه او است بهترين حافظ حدود خداوند در كه مجرا از براى ظهور مشي   براى نفسى

او  بيان و وعده فرموده خداوند كه هر مثقال ذهبى را مضاعف فرمايد آن را بدو هزار و در حق  

شيئ قدير و آنچه امروز بقاع ثبت فرمايد و باو عطا فرمايد آنچه كه او راضى شود و هللا على كل  

 آنكه در همين بقاع مرتفعه صرف كند ف كند اال  فوق ارض ازبراى كسى اذن نيست تصر  هست 

زيرا كه مال خود اين بقاع هست مگر تا ظهور شمس حقيقت است بنهج ديگر اذن داده شود كه او 

شيئ و تا امروز كه ظاهر نشده غير اين حكم من بعد را خداوند عالم بوده و  كل   است امر هللا در حق  

 .شيئ عليمف قبل از ظهور تكليفى نبوده و نيست و هللا بكل  كه چه شود و بر مكل   هست

 

 

ابع فى ان من يستجير بتلك البقاع يأمن و يعفى ابع و العشر من الواحد الر  الباب الر   { 2:  42} 

 .عنه بما قد عفى هللا عنه
 

ردم كه او را پناه است بر م ص اين باب آنكه هر كس پناه برد ببقاع حروف واحد حق  ملخ  

من "در يوم ظهور  ارض مظهر يجير و ال يجار عليه است لعل   دهند زيرا كه اين اراضى در كل  

كه قيامت اين ظهور است بخود حروف واحد پناه برده كه از هالك آن روز نجات يابند  "يظهره هللا

گر آن روز پناه نبرند بوجه ب بخداوند اعمل ميكنند از براى تقر   هالك ايمانى نه جسدى زيرا كه كل  

ما على االرض را ميدهد كه در  شيئ هالك ميروند و اگر بصيرى باشد بر روى ارض كل  كل   در ظل  

ى باطل نگردد و نه نفى نرود و در استثناء داخل شود زيرا اين ثمرۀ خلق انسانى است كه يكدفعه بكل  

 يا ذكر ايشان چنانچه در كور قرآن كل   اين است كه پناه بايشان بردن در مقاعد ايشان رفتن باشد
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بقبور اين حروف ميرفتند و ذكر ايشان را شب و روز ميكردند ولى بعد از آنكه ظاهر شدند بخن 

محتجب شدند تا  ه كل  تى كه دين ايشان بر آن بود و تبليغ رسالت نقطۀ بيان را نموده بشئون دنيوي  حج  

باقوال قبل ايشان عمل ميكنند و فتوى بر نفس خود  كل   آنكه واقع شد آنچه واقع شد امروز در اسالم

ايشان ميدهند اگر بمحض اين هم بود باز بر نفس ايشان امرى واقع نميخمد و حال آنكه كرور كرور 

خرج ميكنند و بر مقدم بر او كردند  -سالم هللا عليه  -هداء الش  د اموال خود را باسم تعزيه دارى سي  

ايشان گفته شود باسم اسالم ميكنند  اين خلق افك كه حيف لفظ افك كه در حق   آنچه كردند اين است حد  

ن باشد كردند آنچه كردند فلتعتبر   -ى هللا عليه و اله صل   -آنچه ميكنند و بر مظهر اسالم كه رسول هللا 

كنند كه فى دين هللا تبصرون اسم آنچه ميكنند هلل ميگذارند ولى بر مظاهرى مي ان يا اولى االبصار ثم  

حكم بر او حكم بر خدا است ونميدانند و خارج از دين ميگردند و بگمان خود در اعلى درجه احتياط 

و اجتهاد سالكند اگر قرار گذاريد اى اهل بيان كه بر هيچ نفسى وارد نسازيد آنچه بر خود نمى 

ثواب  نيد در كل  يوم ظهور بر حروف واحد نگرديد اگر از براى آنها نميگرديد نظر ك پسنديد لعل  

راجع ميگردد در  ه خود روايت ميكنيد و ثواب دعاهايى كه ميخوانيد كه كل  سور قرآنيه كه از ائم  

تى است كه حجج هللا بر د محشور گرديد كه اين اعظم من  د و آل محم  محم   يوم قيامت كه در ظل  

ايى را كه قيامت را بر پا كرد اولياى خود گذاشته  كه ايشان را باين نوع ثوابها وعده داده و حمد خد

توحيد او ديدند آنچه ديدند و هنوز آنها بخن ثوابها قرآن و دعا  كلمۀو ايشان آمدند و در راه اثبات 

تى من بعدى اي﴿كه هنوز بوعده  -الم عليه الس   -ت عيسى ب مكن و نظر كن در ام  ميخوانند و تعج  

﴾اسمه احمد
  
عند و حال آنكه آمد و هزار و دويست و ر  منتظرند و از براى او شب و روز متض 

م بر خود كرده اعمال خود را هفتاد سال گذشت و قيامت او بر پا شد و هنوز آنها در انتظارند ترح  

هباء منثورا نكرده و نفس خود را چنين نفسى كنيد كه اگر از براى نفسى نباشيد بر نفسى هم نباشيد 

گر عمل كنيد و هيچ ظهورى واقع نميشود مگر آنكه كه اين است طريق نجات در دنيا و آخرت ا

يوم ثمره كه ظهور بعد باشد فانى نگردند تا  مظهر آن ظهور كمال نصح را بامت خود ميكند لعل  

در كور بيان خود را در بين امم يوم قيامت مفتخر سازيد  ب نشده لعل  حال كه اين ثمره از ايشان مترت  

آنچه از يوم آدم تا آن روز خلق بوده هستند بر روى ارض بلكه از  "من يظهره هللا"زيرا كه در يوم 

امم مفتخر شويد بايمان باو  عوالم قبل آدم هم و عوالم بعد هم امكان آنها در آن يوم هست در بين كل  

و اگر بر ثمرۀ وجود خود ملل خواهيد بود نزد او  از كل   كه اگر يكى از شماها محتجب شويد اشد  

از هر نفسى خواهيد بود نزد او و خود را الى قيامت بعد بخنچه از نزد او ظاهر  ظاهر گرديد اعز  

لع ميشوند اين مط   ميشود مفتضح نكرده كه آنچه شنيده ايد كه در يوم قيامت حكمى که  ميشود كل  

جوهر خلق در آن روز مؤمنين بخن ظهورند و الى ظهور ديگر حكمى كه ميشود  است مراد كه كل  

                                                 
  
ِ َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم َيا بَنِي إِْسَراِئيَل إِن  ﴿: قال تعالى   ا َجاَءُهْم ًرا بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمدُ َفلَم  َوُمبَش   ةْوَراَن الت  مِ  قًا ِلَما بَْيَن يَدَي   ِإلَْيُكْم ُمَصد  ي َرُسوُل َّللا 

 9 ة، اآلي(94)الصف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾نَاِت َقالُوا َهذَا ِسْحر  ُمبِين  بِاْلبَي  
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ند و مى بينند و عمل ميكنند مثال ذكر ابى لهب در قرآنميخوان كل  
  
 از حين نزول آيه تا امروز هر 

كس خوانده شاهد شده بر خلق او اين است افتضاح نظر كنيد ميتواناحصا نمود كه در چند صباح 

ى در نزد محتجب شد و در نزد هر نفسى كه تالوت قرآن نمود مفتضح گرديد حت   عمر خود از حق  

می  نار خود اين است مراد ازآنكه حكم قيامت را كل   آنهم يكى از احياء است در مقر   خودش كه

 .ونقتت   اولى االبصار ثم  ان يا  شنوند فلترتقبن  

 

ابع فى ان ال يجوز الحد ان يمنع احد اذا اراد ان الباب الخامس و العشر من الواحد الر   { 2:  46} 

 .يستجير بتلك البقاع
 

نكه اگر كسى خواهد پناه برد بمقاعد مرتفعه بر كسى جايز نيست كه او را ص اين باب آملخ  

ط نفسى بر او و اگر آن نفس صاحب حيا باشد در مقعد خود هم منع كند و از او مرتفع ميگردد تسل  

اگر پناه برد او را پناه ميدهد مثال اگر يكى در مشرق ارض باشد بديگرى پناه برد باسم پناه باين 

  .ه خير مجير و نصيرن ان  فى ذلك الدي   و جل   داده ميشود اجالال هلل عز   مظاهر پناه

 

 .ابع فى ذكر بيت الحرامادس و العشر من الواحد الر  الباب الس  {  2:  42} 

 

ص اين باب آنكه لم يزل از براى خداوند مكانى نبوده و ال يزال نخواهد بود و در هر ملخ  

طواف مالئكه سماء و اهل  داده او بيت او شده و محل   تى هر ارضى كه نسبت بخودظهور مشي  

طائف بر حول امر او هستند كه ظاهر در اين طين ميگردد كه اگر در نفس  ارض گشته بلكه كل  

طين بود بايد لم يزل و ال يزال متغير نگردد اگر چه بر اهل افئده ظاهر است كه مثل آن طين هم مثل 

ر گردد يك بيت بوده اين ت اگر بما ال نهايه مقاعد بيت متغي  امر است و مثل امر هم مثل شمس اس

 بعينه همان طينى كه در يوم آدم بظهور بعد و اال   ةت است بالنسباست كه تبديل آن مثل ظهور مشي  

الى هللا منسوب شده همين است كه امروز ميشود چنانچه همان امرى كه در آن بيت بوده امروز 

است كه بعينه بيت من ظهر  "من يظهره هللا"استواء  ت هست و آن محل  همين امر است كه در اين بي

آن بعدد اسم هللا است در ذرع در عرض و طول كه جرز  كعبه است و حد   است كه بعينه همان محل  

 از او محسوب نميگردد و اگر قدرت بود مؤمنين باهلل را هر آينه امر ميشد كه از روى آب تا حد  

گردد و تراب آن اكسير گردد و ماء آن عطر احمر ولى چون كه اين قدرت  ارتفاع آن بالماس پر

مشاهده نميشود بر هر نحوى كه ارتفاع صدق شود اليق ولى ظاهر و باطن اگر از مرآت گردد 

اقرب بصفا خواهد بود از شئون ديگر كه امروز در بين اولوالصنايع ظاهر است و در ارض فاء 

                                                 
  

الَ تَبَّْت َيدَا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ وَ ﴿: قال تعالى    الكريم، سورة  القرآن، ﴾اْلَحَطِب فِي ِجيِدَها َحْبل  ِمْن َمَسدٍ  ةَما َكَسَب َسَيْصلَى َناًرا ذَاَت لََهٍب َواْمَرأَتُهُ َحمَّ

 (  444)المسد 
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 آنكه قبل از ظهور امر هللا در مثال كعبه شده وضع اين نشده اال   مسجدى هست كه در وسط آن بناى

 آنكه آيت باشد از براى آن ارض در موهبت الهى از براى آن ارض ارتفاع بيت در آن ارض اال  

طوبى لمن يذكر هللا عليه فانا قد ذكرت هللا عليه لمن قد رفعه كذلك يجزى هللا المحسنين و يذكر هللا 

 آنكه از اين بيت استدالل اكرين و امر به بيت نيست اال  ه هو خير الذ  ان مثل ذلك ان  من يذكره و لو ك

ون بر بيت توحيد و تسبيح و تهليل و تحميد و تكبير آن بيت را مرتفع سازند و در مظاهر كنند مستدل  

ق بيت محتجب نگردند چنانچه همين از محق   "من يظهره هللا"آن نظر نموده كه در وقت ظهور 

 آنكه فرمود وهيچ حولى نميگذرد اال   ره بود كه در هزار و دويست و هفتاد سال قبل امر بحج  شج

ق بيت ببين چقدر گذشته و هنوز يك هفتاد هزار نفس بر حول آن طواف ميكنند ولى از ظهور محق  

ه لع نگشته و اخذ ثمره نكرده و حال آنكه بيت هللا قلوب مؤمنين باو است كنفس بر مقصود او مط  

هستند امروز مؤمنين ببيان عاملند بخنچه در قرآن نازل شده نه  "بمن يظهره هللا"اونها مؤمنين 

مؤمنين باو و اگر مردم بر حول بيت حقيقت طواف كرده امر بر بيت نمی شد همين قدر كه نكرده 

در يوم خود را شناخته و  بر اعناق خلق ثابت گرديد كه بر حول طين منسوب باو كنند تا آنكه حد  

باين واسطه  كه در سبيل امر او رافع گردند لعل   ظهور او از او محتجب نگردند اين است ثمرۀ حج  

در يوم ظهور او از براى نفس او صاعد گردند در كور قرآن كه ثمره گرفته نشد زيرا كه هفتاد 

ر ازيك ق آن بيت در جبل ماكو است و غيهزار نفس كه بر حول آن بيت طواف ميكنند حال محق  

نفس در نزد او نيست چگونه ثمر گرفته شده و حال آنكه اليق بود كه حين ظهور كل مؤمنين بقرآن 

جائى كه حول امر او در طينی اينقدر طواف ميكنند حول امر نفس او در حين ظهور او الى ما ال 

وع حكم ميكند و نهايه طواف كنند ولى همان حرف شين كه پاى پياده به بيت او رفته حال بر او اين ن

نفوسى كه اموالهاى خود را صرف در راه بيت او كرده اند حال بقدر يك قطعه ارض كه در اون 

خلق كه هميشه ال يشعر حركت كرده و ميكنند و در يوم  ساكن باشد از او منع ميكنند اين است حد  

شود قدرى بخود آمده اى ت ميگردند و مشعور به ايشان مراد هللا در اوامر او نمياخذ نتيجه گويا مي  

ق بيت گرديد كه او مباهات ميفرمايد بطائفين حول بيت خود در بطون اهل بيان و مستعد ظهور محق  

خود ومی بيند ايشان را و مغفرت بر ايشان نازل ميفرمايد اگر در سبيل حج بعضى با بعضى خوش 

ينمود واز رفيق خود كه هم ه مي  سلوكى كنند چنانچه خود در سفر مكه ديدم كه نفسى خرجهاى كل  

منزل او بود بقدر يك فنجان آب از او مضايقه مينمود در كشتى بواسطه آنكه عزيز بود چنانچه خود 

ر نشد كه آب بردارند بمدنى گذرانيده مراقب من از بوشهر تا مسقط كه ده روز طول كشيد چون ميس  

ه قلوب مؤمنين اقرب است بخداوند از خود باشيد كه در هيچ حال بر هيچ نفسى حزن وارد نياوريد ك

ب جوئيد بسوى خداوند در بيت او كه دعا در آنجا مستجاب ميگردد و هر كس قدر بيت طين و تقر  

بيت الفين باو در دنيا عطا كرده ميشود و هر كس  قيراطى در راه خداوند صرف كند با عرفان رب  

حين موت بدين كسى قبض روح ميگردد كه تواند كه رود بال آنكه در سبيل حزنى بيند و نرود در 

ب اخالق نموده كه اگر با م از آن نيست كه تكس  اه   مؤمن بكتاب قبل باشد ولى هيچ شيئ در سبيل حج  



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

95 

ه امرى كه اقبح از هر نفسى باشد نه خود محزون گردد و نه او را محزون كند چه در سبيل مك  

اج بود با يكديگر چه اين امر در هر حال حرام و هبط عمل ايشان ميشد نزاع حج   امرى بود نزد حق  

ت مؤمنين غير از حلم و صبر و حياء و سكون نبوده و نيست بلكه بيت بيزار بوده و هست و سن  

است از مثل اين مردم كه در حول او طواف كنند مراقب خود بوده كه دين هللا اوسع از هر شيئ 

اون عفو شده واگر استطاعت بهم رساند بقدر هست و كسی كه فصل منزل او با بيت بحر باشد از 

او  آن بنفس مؤمنى از ذوى القرابه خود عطا كند كه معفو خواهد بود و عند هللا مقبول ميگردد حج  

 آنكه در سبيل حزنى بر واحد على هللا وارد نيايد زيرا كه در بحر غير از حزن اين امر نشده اال  

ار هم منع ركوب بحر را نمايند در جمع نمود بلكه اگر تج   ر نميگردد واسباب مثل بر نميتوانمتصو  

 اگر نباشد نظام عالم مختل ميگردد جائيكه بتوانند اقرب است در اين دين از براى سكون ايشان و اال  

ب الى هللا و خداوند جزا ميدهد نيكوكاران را چه در بحر هستند و باعمال خود متقر   واهل بحر البد  

و مضاعف فرموده خداوند ثواب عبادى كه در بحر حركت ميكنند بواسطه تعب  باشند و چه در بر  

ت حركت نمايند و هللا يجزى المحسنين و اليق است ايشان اگر در دين خدا باشند و با هم بر خيط محب  

بر سلطانى كه در ملك او حرم هللا هست بل بر هر صاحب ملكى اليق است كه در حدود بالد خود 

ال گذاشته كه اخبار و خطوط آن ارض را از طرفى بطرفى ل تا آخر آن عم  از او   قطع آن در كل  

ام م است واخبار چندين ماه را بليالى واي  منظ   رسانده چنانچه در ارض فرنگ اين نظم با كمال علو  

من "بتوانند اين نوع كسب خبر كنند كه  لع ميگردند ولى اين امر را عام فرمايد كه كل  معدوده مط  

 ظاهر خواهد شد واگر در آن ارض اسباب وصول خبر و رسيدن كتب در ميان كل   البد   "ره هللايظه

ف ميگردند واگر نفسى بقدر تسع تسع عشر عشر متداول باشد عباد هللا زودتر بشرف هدايت مشر  

ما على االرض را مالك  آنى زودتر خبر ظهور را بشنود و ايمان آورد بهتر است از براى او كه كل  

ر اعظم اسباب يوم ظهور آن ني   شود و در راه خدا انفاق كند از اين جهت است كه اين امر شده لعل  

ام آن درگاه نميكند مگر وقتى كه م باشد ولى تا عام نگردد سرايت بخد  شرف هدايت بندگان او منظ  

حكم ولى چه  امروز هم چاپار هست در نزد صاحبان سبيل وصول از براى آن داشته باشند و اال   كل  

قطع بالد  ثمره كه مستضعفين را سبيلى بر اون نيست و اليق است بر هر صاحب حكمى كه از كل  

باشد كه اگر در ادناى ارضى يكى از شيعيان  لع گردد و سبيل از براى كل  خود حكم آن ارض را مط  

ب ت و هللا يح  ر اعظم باشد سبيلى بسوى شمس هدايت داشته باشد بنظمى كه در ملك ظاهر اسآن ني  

 .المنظمين

 

ابع حول البيت ال يجوز بيعه و من اراد ان يرفع ابع و العشر من الواحد الر  الباب الس   { 2:  46} 

 .ذى يملكه ذات سنينبملكه من عبد ال   هللا احق   عليه ان يأخذ و لو لم يرض صاحبه الن   هذا حل  
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ا مرتفع سازد يا مسجد الحرام ص اين باب آنكه هر صاحب اقتدارى كه خواهد بيت رملخ  

شيئ باستقالل خداوند ت نمايد زيرا كه مالك كل  حول آن آنچه خواهد بر كسى نيست كه اظهار مالكي  

بملك خود از براى بيت نفس خود اين است امر هللا اگر چه مكروه دارد نفسى  است و او است احق  

ى گردد بر آنچه خدا او را امر كه اظهار كره او رضاى خدا است زيرا كه بر اواست كه راض

 .قينالمت   ت شيئ نزد او تواند كرد و هللا يحب  فرموده كه او را خلق كرده كه اظهار مالكي  

 

 عارج الى ذلك البيت اال  ابع فى ان ال يجوز الت  امن و العشر من الواحد الر  الباب الث   { 2:  46} 

مثقال من ذهب لمن يخدم ركن  ةد وفوده اربعبيل من حزن و يؤتى بعذى ال يرى فى الس  بالغناء ال  

 على انفسهم و ال يحل لهم ان يسئلوا عن ذلك اال   ابع من البيت ليقسمن  الث و الر  انى و الث  ل و الث  االو  

غار و عمن يسرق ريق وعن الص  ذى يخدم فى الط  و ان يؤتى من يفد عليهم و يعفى عن المملوك و ال  

 .ن ال يقدرريق و عم  فى الط  
 

ذ شوند  آنكه مرتفعين بسوى او در سبيل او متلذ  ص اين باب آنكه امر بحج نشده اال  ملخ  

برضاى او و تكليف مرتفع شده از دون مستطيعين بغنا تا آنكه محزون نگردند در سبيل او و بر هر 

 تنفسى در عمرى يك مرتبه واجب شده تا اونكه بر او صعب نيايد وفود بر آن و خريدن از براى مي  

خود و در حين بطون فايز  بنفسه فايز گردند بلقاى رب   نهى شده تا آنكه کل در حين ظهور حق  

ل استقرار او  در نزد ظهور قبل او و اگر بر نفسى الزم آيد همين قدر كه وافد نگردد و گردند بمح  

جزا و او موت او را درك كند اگر در قصد او بوده و نرفته بر خدا است كه جزا دهد او را باحسن 

ى در سبيل ت فرمايد با اعظم عطاء و تكليف را از نساء برداشته تا آنكه بر آنها مشقت  را داخل جن  

را  ل عزرا كه در هر حول حج  بين بخن مح  وارد نيايد و اذن داده سكان ارض بيت خود را و مقر  

رض حرم هللا واقع نموده زيرا كه از براى ايشان مثل ديگران صعب نيست و كدام نفس است كه در ا

شود و طواف حول بيت نكند واذن فرموده وافدين را كه چهار مثقال ذهب بيانى كه هر مثقال نوزده 

بامر قائم بر  نخود است بر نوزده نفسى كه در حول بيت بر سرائر خود ساكنند عطا شود كه كل  

فرموده كه بر وافدين ببيت  بر ظهور نقطۀ بيان گردد و ايشان را امر ركن تسبيح قائم باشند كه مدل  

فين بتكليف ه محبوب خود نفرموده تا آنكه خود مكل  ت را مرعى داشته و سؤال از عطي  هللا كمال عز  

ف است و نوزده نفس بالسويه موهبت خدائى را در هر سنه تصر   وعلو   خودعمل نموده كه اقرب بعز  

كه در نسخه عربى ذكر شده و نموده وبشكر محبوب خود شاكر گشته و بر حرير هاى ماموره 

ل سفيد و در ثانى زرد و در ثالث سبز و در رابع قرمز و نه كه در ركن او  سرائر مرفوعه ملو  

ايشان است در اسباب ماء واحد صرف نموده كه  وافدين و عز   شئونات محبوبه ممتنعه كه باون عز  

من "از براى استعداد يوم ظهور  رموز غير متناهيه در نزد اهل حقيقت بوده وهست كه كل   در كل  

 بسوى اون و بر حافظان بيت حفظى ى نيست اال  هست كه حين ظهور او بر حاجيان حج   "يظهره هللا
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 خدمت او و بر هيچ شأنى از شئون دين  حفظ آن و بر خدام مقاعد واحد خدمتى نيست اال  نيست اال  

عفو از چهار مثقال ذهب شده بر  امر او اين است مراد اگر كسى درك كند و امرى نيست اال  

بيل از فضل و اشخاصى كه قدرت ندارند بر آن و بر مماليك و خدام و صغار و من يبتلى فى الس  

اين احكام نزد منزل  فين در مواقع تكليف خود كه كل  رحمت خود تا آنكه سر مشقى باشد از براى مكل  

در يوم ظهور منزل او و در هر زمان از ل نفسى اخذ ثمر نمايد ون است لع  اون بين الكاف و الن  

سه بوده وهست كه ناظر در علم باطن باطن بوده كه اون در ركن براى حفاظ بيت حقيقت نفوس مقد  

ل و از براى او است وضع بيت و حال آنكه بر او گذشت از ليل رابع ظاهر ظاهر است در ركن او  

از قبل بوده و در بعد  است كه بر اعناق كل  ت او و نهار عدد هشت واحد و ارتفاع بيت از براى عز  

ه و لي  خواهد بود وهيچ نفسى نه كه در رقبه اوامر هللا نباشد و بهمان خاضع است از براى حقيقت او  

ى آن نفسى هم كه محتجب ميماند از طلعت حقيقت شب او از يوم آدم گرفته تا امروز حت   مظاهر حى  

ل عمر تا آخر در رشته طاعت او است و خود نميداند از او  و روز بامر او است كه ساجد است و از 

سجده نكردند از براى رسول  -الم عليه الس   -اعالى خلق گرفته تا ادناى اون مثال اگر امت عيسى 

بر اعناق ايشان بوده همان  -الم عليه الس   -ولى اوامرى كه از عيسى  -ى هللا عليه و اله صل   -خدا 

 -الم عليه الس   -زيرا كه ظهور عيسى  -ى هللا عليه و اله صل   -ى رسول خدا سجده ايشان است از برا

در زمان خود همان ظهور حقيقت بوده و همچنين قبل قبل را نظر كن و بعد بعد را مشاهده كن در 

ت از براى نقطۀ حقيقت ساجد  آنكه بهمان شيئي  تى نبوده ونيست اال  هيچ شأنى از براى هيچ شيئ شيئي  

وخاشع و قانت و ذاكر بوده و هست و لم يزل خدا را باو عابد است ولى خود ملتفت و خاضع 

خود منقطع ميگردد بسوى او چنانچه اشخاصى كه شناختند  ه از كل  نميگردد كه اگر بشناسد او را بكل  

رسول خدا را چگونه ايمان آورده و آنها كه نشناخته چگونه در نار حجاب مانده وهمچنين قبل قبل او 

ت از براى او مفتخرند اگر بعبودي   ت هللا كه كل  را فرض كن و بعد بعد او را نظر كن اين است عز  

 از مخلصين هزار و دويست و هفتاد سال از بعثت گذشت و در قبول كند و حال آنكه قبول نميكند اال  

كه ديد كه هر سنه ما ال نهايه بر حول بيت طواف كردند و در سنۀ آخر واضع بيت خود بحج رفته 

را شناخته كه در قبضه قول قبل او  ماشاء هللا ازهر فرقه بحج آمده ولى احدى او را نشناخته و او كل  

حركت كرده و ميكنند و كسى كه او را ميشناخته و با او حج كرده همان است كه عدد هشت واحد بر 

ص او در رضاى او نه اين او گذشت كه خداوند باو مباهات فرمود در مأل اعالء بانقطاع او و اخال

خود را محتجب داشته از  شده ولى كل   كل   ى شده بلكه همان فضل در حق  است كه بر او فضل خاص  

رسيد ولى چون نظر كردند ديدند  آن فضل زيرا كه در آن سنه ظهور كتاب شرح سوره يوسف بكل  

مين قرآنى كه حال اين همه ر نميكنند كه هرفيق ندارند در تصديق همه واقف شدند و حال آنكه تصو  

 -الم عليه الس   -قى غير از امير المؤمنين ق دارد هفت سال در بحبوحه عرب بود و مصد  مصد  

ت نموده موقن شده و نظر بديگرى نكرده اين است ت حج  ي  بظاهر نبود ولى آن نفس چون نظر بحج  

باع او نفسى را چه بسا نه بات  كه يوم قيامت خداوند سؤال ميفرمايد از هر نفسى بخنچه فهم او است 
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 ميكند و متبع اون نميكند اين است كه كل   نفسى حين استماع آيات خاضع ميگردد و تصديق حق  

اعلم علما با ادناى خلق يكسانند در حكم چه  "من يظهره هللا"فند نه بغيره و در نزد ظهور بنفسه مكل  

باع بعضى ت كه در هر ظهور بعضى بات  بسا آن ادنى تصديق كند و آن اعلم محتجب ماند اين اس

ر نميگردند و نظر داخل نار ميگردند و اگر هر نفسى بقدر فهم خود عمل كند اقال اهل فطرت متغي  

ت كرد اگر ي  كنند چنانچه آن نفس در حين ظهور نظر بحج   به العز   امر نكنند بلكه نظر بما يعز   بعز  

لى ديگران كه نظر برفيق خود كردند محتجب ماندند و بود و چه رفيق نداشت وليكن عند هللا بر حق  

وت بيت بوده محروم گشته و او كه عارف باهلل و آيات او شده واقعى كه عرفان مذ   در آن سنه از حج  

اون  كرده با اشخاصى كه در آن حول مؤمن بوده باو و بر طائفين حول بيت بعدم تصديق بحق   حج  

ف نبودند ولى شنيده است كه نشنيده باشند كه اگر نشنيده بودند مكل   بر ايشان شده نه اين حكم غير حق  

كرده ولى عند هللا از ايمان  و چون اعتنا نكرده محتجب مانده و بزعم خود در رضاى خدا حج  

م بر خود كرده و يك دفعه اعمال شأنى است از شئون ايمان اى اهل بيان ترح   محتجب مانده كه حج  

ت را كرده نميدانى كه ظهور است كه اگر بدانى در نزد ظهور كمال دق  خود را باطل نكرده و 

 ت بر تو و بر كل  ت كرد كه حج  ت را ميكنى ولى بشأنى ظاهر ميشود كه بتوانى يقين بحقي  منتهاى دق  

 .بالغ باشد و هللا خير الحاكمين

 

يل يدخلن المسجد و يحضرن ساء بالل  الن   ابع فى ان  اسع و العشر من الواحد الر  الباب الت   { 2:  45} 

 .ه لمن يكن فى تلك البلد من نسائهنئعشر مر ةرائر عند تسعالس  
 

ص اين باب آنكه برنساء آن ارض و قرب او اذن داده شده كه در ليل طواف نموده و در ملخ  

 ذعشر نشسته و به تسبيح و تقديس و تحميد و توحيد و تكبير خدا متلذ   ةنزد سرائر اربعه عليها تسع

ايشان در عمر است از براى  گشته و رجوع بمنازل خود نموده وعطاى چهار مثقال ذهب در حق  

ب ايشان است رضاى اقران ق شوند بوفود بر بيت و آنچه مايه تقر  هر نفسى نه در هر وقت كه موف  

و ه خود قبل از تكليف اظهار لطف يات ايشان است كه اگر نفسى آنچه تواند بر ذري  ذر   خود و حب  

رحمت نمايد اعظم است از براى او از هر طاعتى كه باو تقرب جويد بسوى خداوند خود و خداوند 

ايشان ظاهر  ى كه ممكن است در حق  ه خود با منتهاى حب  ذري   امر فرموده والدين را كه در حق  

ابوين و ات را با ذري و امر فرموده كل   "لمن يظهره هللا"خود خوانده اعظاما  سازند و اون را حب  

ه كه داب آن زمان است سلوك نموده كه غبارى بر قلوب خود بر شئون ادبي   ةلقراباخوين و اولوا

از براى يك نفس است كه  او كل   ةو اولوالقراب "من يظهره هللا"ايشان ننشسته الجل اجالل والدين 

صود لم يزل و خلق ميشوند و رزق داده ميشوند و قبض روح ميگردند و زنده ميشوند و او است مق

تى محتجب كه اگر غير از اين ال يزال در هر ظهورى باسمى ظاهر و در هر بطونى در اوج عز  

 كلمۀميكند چنانکه اين  كلمۀگفت زيرا كه آن آيتى است كه داللت بر آن  ﴾ هللاال اله اال  ﴿باشد كجا توان 
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ه هم داللت بر ذات اقدس الهي  ت ميكند آن كينوني   و جل   كه حروف است داللت بر توحيد خداوند عز  

 .له طائفون ا كل   هللا إن  ال  اله اوحده وحده ميكند و ما من 
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 .ل من الواحد الخامس فى بيان المسجدالباب االو   { 6:  4} 

 

در او ظاهر گردد  "من يظهره هللا"ظهور جسد  ل ارضى که محل  ص اين باب آنكه او  ملخ  

حقيقت مشهود بوده وهست و هر قدر كه  نقطۀ بيان سر   مسجد الحرام بوده وهست و همچنين در

طين هللا احمد در  توان ارتفاع داد امر هللا را اليق بوده وهست چنانچه خواهد رسيد بيومى كه محل  

ه ظاهر يان گردد چنانچه اآلن در مك  مصل   ةصلو شطری از شطر آن ارض اعظم قرار گيرد و محل  

ه بلكه چهار ضعف زياده مضاعف گشته بر آن و مراد از اين امر ل آن اين قدر نبوداو   است كه حد  

احرام  محل   اين است كه اراضى كه بانتساب بظهور جسد او اين نوع مرتفع گردد كه آن محل  

ه بر تكبير او و اراضى ه مدل  محرمين گردد در طواف بيت او چگونه خواهد بود اراضى اجساد ذاتي  

ه بر تسبيح او كه در ه بر تحميد او و اراضى افئده مدل  ى ارواح مدل  ه بر توحيد او و اراضنفوس مدل  

ت مشرق و در ثانى هواء واليت مرتفع و در ثالث ماء توحيد ممتنع و در رابع تراب ل نار محب  او  

 .يعيده افال تنظرون شيئ ثم  وجود متعالى گردد و هللا يبدء كل  

  

 .من قبل العشر ةمانيذكر مساجد الث   انى من الواحد الخامس فىالباب الث   { 6:  5} 

 

ص اين باب آنكه اليق است بر مقتدرين در بيان كه هيجده مسجد جدا جديدا باسم حروف ملخ  

ل و در آنها تسبيح و تقديس و او   باشد از براى حروف حى   بنا كنند كه مدل   "من يظهره هللا" حى  

كه توانند ارتفاع دهند مصباح را كه در آن توحيد و تعظيم الهى را بجا آورند و در آنها هر قدر 

اسراف نبوده و نيست گويا ديده ميشود كه بعدد اسم مستغاث در آن مساجد لنترهاى مرتفع آويخته كه 

مثل كوكب سماء مشرق است و در آنجا حاضر شده مؤمنين بخدا و آيات او و نماز گذارده ولى 

وى حيات دنيا كه اقال مقاعد خود ايشان را از بترسيد از آن روزى كه همين حروف بر ميگردند بس

باسم احاديث قبل ايشان امامت در مساجد  ايشان ممنوع نكرده چنانچه در ظهور نقطۀ بيان كردند كل  

نموده و خود ايشان را بافكهايى كه نسبت بايشان داده از مساكنى كه در آن ذكر خدا مرتفع ميشد 

ه كه از ر بوده وقايع آن را ثبت نموده كه در مساجد عالي  ممنوع داشته چنانچه هر كس در اين ظهو

ل نموده تا آنكه واقع شد آنچه براى ايشان راضى نشده بر ذاتى هم راضى نشده بلكه از اين هم تنز  

ت اين مساجد بر پا ميشود و بهمين تى بر ايشان نباشد اآلن هم بهمين حج  واقع شد نه اين است كه حج  

ه كه اگر و من يعمر مساجد هللا نازل نشده بود چگونه اين همه مساجد بر پا ت از قبل بر پا شدحج  

نظر  می شد ولى اين خلق نظر بجوهر دليل نكرده و از اين جهت است كه محتجب ميگردند از حق  

چه شجره حركت ميكنند  ميكنند مى بينند خلق كثير بحج ميروند ولى نظر نميكنند كه اين همه در ظل  

ت در سبيل ميشوند ولى چون مايۀ افتخار شده اليشعر تى راضى باين همه مشق  حج  و بواسطه چه 

 كلمۀالبيت است و همان  اس حج  اين همه خلق اعمالشان بواسطه و هلل على الن   ميكنند و حال آنكه كل  
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هست وامروز هست و در حين نزول فرقان بوده ولى چون مى بينند  "من يظهره هللا"در يوم ظهور 

امر خود قرينى ندارند اين است كه محتجب ميمانند از مبدأ امر و بعد كه از براى خود قرين در آن 

ميكنند و اگر همان نفس كه امروز ميكند در آن يوم بود  بهم ميرسانند و مايه افتخار ميشود كل  

ت هست و همين قسم نميشنيد امر خدا را چگونه عمل كند چنانچه امروز مى بينى كه همان حج  

ت كتاب هللا منشعب شده سير ميكنند و از ي  تجب مانده اند محتجبون در نهر هائی كه از بحر حج  مح

نفس بحر محتجبند اين است كه حكم ظالل بر خلق ميشود و حكم شعاع بر مؤمنين از روى بصيرت 

  هللا ذلك رب  و شمس كه آيه خود حقيقت است و متعالى است از اقتران بذكرى اذ ال يرى فيه اال  

  .العالمين

 

 .هورنين و الش  الث من الواحد الخامس فى بيان عرفان الس  الباب الث   { 6:  0} 

 

سنين را بامر خود و از ظهور بيان قرار  ص اين باب آنكه خداوند عالم خلق فرموده كل  ملخ  

وده شيئ و آن را نوزده شهر قرار داده وهر شهر را نوزده روز فرمداده عدد هر سنينی را عدد كل  

از نقطۀ تحويل حمل تا منتهى اليه سير او كه بحوت منتهى ميگردد در نوزده مراتب  تا آنكه كل  

ل را بهاء و آخر را عالء ناميده و وضع دين را بر اين عدد حروف واحد سير نمايند و شهر او  

ذ امكان متلذ   ت باعلی ما يمكن درذين در اين جن  فرموده و هر يومى را بهار حكمى قرار داده كه متلذ  

ل كه اشهر تسبيح است خلق نار افئده موجودات ميگردد و در چهار ماه بعد گردند و در سه شهر او  

كه اشهر تحميد است خلق ارواح ممكنات ميگردد كه در آن رزق داده ميشوند و در شش ماه بعد كه 

ى و حيات در اثبات شهور توحيد است ميميراند خداوند موجودات را نه موت جسدى بلكه موت از نف

 اشخاصى را كه از حب   و جل   و در شش ماه بعد كه شهور تكبير است حيات ميدهد خداوند عالم عز  

ل نار هللا است و چهار شهر بعد هواء ازل او ثابت مانده اند و سه شهر او   دون آن مرده و در حب  

 از هواء ازل كه او ممد  شيئ جارى ميگردد است و شش شهر بعد ماء توحيد است كه بر نفوس كل  

ق بتراب است كه آنچه ظاهر شده از عناصر ثالثه در آن است از نار هللا و در شش ماه بعد متعل  

ل شهر ر از اين واحد در واحدند و شهر او  خلق هم مكث   گردد و ثمر اخذ شود و كل   عنصر مستقر  

شمس است و ساير شهور  در حول او طائف و مثل او در بين شهور مثل نقطه است و شهور حى  

 آن شهر و آن را مثل مرايايى هستند كه ضياء آن شهر در آنها مشرق شده و در آنها ديده نميشود اال  

شهور در آن شهر است و اون را مخصوص گردانيده  خداوند شهر بهاء ناميده بمعنى آنكه بهاء كل  

ل كه نوروز است داده و يوم او   وهر يومى از آن را بيكى از حروف واحد نسبت "بمن يظهره هللا"

از آن خلق ميشوند و بسوى او  هست مثل آن يوم مثل نقطه است در بيان كه كل   ﴾ هللاال اله اال  ﴿يوم 

عود مينمايند و مظهر آن را در نقطۀ بيان ذات حروف سبع قرار داده و آن را در اين ظهور عرش 

ر اين عرش و او است منزل آيات باين نحو و قرار داده زيرا كه او است مشرق د "من يظهره هللا"
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ل شناخته نميشود و او است ل که باو  و او است او   و جل    هللا عز  او است كه ديده نميشود در او اال  

آخر که بخخر شناخته نميشود و او است ظاهر كه بظاهر شناخته نميشود و او است باطن كه بباطن 

ت او باهلل هست بنفس او و هر نفسى كه از او است و شيئي   ت كل  شناخته نميشود و او است كه شيئي  

موفق شود در يوم او و سيصد و شصت و يك مرتبه توحيد كند خدا را در آن سال محفوظ ميماند از 

شيئ حفيظ و ثمره اين عرفان آنكه در اين شهور كه آنچه از سماء تقدير نازل ميگردد و هللا على كل  

كه شيئ  شد بر حروف واحد چگونه است دون آن از خلق حق   مدل   ل  شأنى از شئون خلق است كه ك

نه اين است كه محض علم باشد اين بلكه اخذ نتيجه كند و   بمظاهر امر حق  ت نبيند اال  در خود شيئي  

 همين مظاهر را و در نزد ارض باشد نه بيند در خود اال   در يوم ظهور همين مظاهر اگر مالك كل  

 .ينقر چه مثل اين ظهور ظاهر شوند بقميص قطنى هذا ما ينفع المت  آنها خاضع گردد اگ

 

 -د االسماء باسماء هللا او باسم محم   ةابع من الواحد الخامس فی حكم تسميالباب الر   { 6:  2} 

 .المعليهم الس   -الحسين  [او]او الحسن  ةاو هما جمعا او فاطم و على   -ى هللا عليه و اله صل  
 

آنكه خداوند اذن فرموده عباد خود را كه تسميه كنند نفوس خود را باسمائى ص اين باب ملخ  

ار و امثالهما و بهترين اسماء اسمى است كه منسوب الى هللا شود بر او است مثل عزيز و جب   كه مدل  

وع اسماء و امثال اين ن ،يا جود هللا ،يا فضل هللا ،يا نور هللا ،يا جمال هللا ،يا جالل هللا ،هللا مثل بهاء

ال نهايه ميتوان در آن عروج نمود واگر  ممتنعه و عبد هللا و ذكر هللا اين نوع هم بابى است كه الى ما

د ت بخواهد اسم گذارد از اسماء خمسه تجاوز نكند و جمع بين اسم محم  ت و واليت و محب  در بحر نبو  

شيئ  يئا فشيئا تا ظهورى كه كل  قى نموده شامثال و كور تر   اسماء است واکرم كل   اعظم كل   وعلى  

 آنكه مشابه است با يكى باسماء الهى خوانده ميشود كه هيچ شيئ اطالق نميشود بر او اسمى اال  

و در اين  و عز   مثل حليم كه از مطعومات است ولى مشابه است باسم هللا جل   و عز   جل   ازاسماء حق  

كه در يوم ظهور شمس  آنكه اذن داده شده بكل  ى ع بسيار خواهد شد حت  اين نوع تصن   ظهور بيان از

است   آنكه مشابه يكى ازاسماء حق  كمال اطالق شيئ نميكنند اال   حقيقت اگر مردم رسيده باشند بر حد  

 و اگر نرسد در آن ظهور در ظهور بعد خواهد شد كم كم خواهد شد تا آنكه مملو گردد كل   و عز   جل  

على هللا باشد يا انسان هر دو خلقند  چه فرق ميكند كه طين مدل   ق  سماء و ارض و ما بينهما از اسم ح

شيئ را خداوند در روح انسانى قرار داده   آنكه آن از براى او خلق شده زيرا كه روح توحيد كل  اال  

ذ و اگر دون اون نشيند مثال اگر بر ارضى مؤمنى نشيند روح آن ارض ساكن ميگردد و متلذ  

ه غير از خدا كسى نتواند احصاى آن نمود و ال يزال از خدا طلب ميكند مضطرب ميگردد بشأنى ك

ل نمود طوبى از اشياء را توانی تعق   قيام آن را از روى خود و همچنين مثل درطين زده شد كه كل  

ت گفت اليق است كه بدء عوالم جن    باسم حق  براى اهل زمانى كه در هيچ شيئ اسمى اطالق نكنند اال  

خود ظاهر شود مثال اين   آنكه بمنتهاى كمال در حد  ت خود نميرسد اال  و هيچ شيئ بجن  آن زمان را 
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ت تا ه اين بوده وهمچنين از براى اين بلور بنفسه درجات است در جن  ت حجری است كه ماد  بلور جن  

وقتی كه رسد بجايى كه در حينی كه ماء هست دهن شعر بر او زده كه ياقوت گردد آن وقت بمنتهى 

ت رسد ت رسيده زيرا كه وقتی كه حجر بوده بهاء نداشت وامروز يك قيراط آن اگر بكمال ياقوتي  جن  

انسان در ايمان  ر كن و كمال علو  شيئ را تصو  كه در امكان او هست چقدر بهاء دارد و همچنين كل  

اى از هر ت علمبخدا است در هر ظهور و بخنچه از قبل آن نازل ميگردد نه بعلم زيرا كه در هر مل  

ت اهل غنا در رتبه خود دارند و دارند و نه بغناء زيرا كه همچنين ظاهر است كه در هر مل   فن  

همچنين شئون ديگر بلكه علم علم بخدا است و آن نيست مگر علم بظهور او در هر ظهورى وغنايی 

بمظهر ظهور  ةالنسب آنكه ب بفقر بسوى او و استغناى از ما دون او و آن ظاهر نميگردد اال  نيست اال  

ظاهر گردد نه اين است كه شكر ظهورات قبل را ننموده كه اين ممتنع است زيرا كه انسان در حين 

نوزده سالگى شكر يوم نطفه را بايد كند كه اگر نبود آن نطفه امروز او باين مقام نرسيده بود و 

ر كن امر الى ما ال نهايه تصو   نرسيده و همچنين همچنين اگر دين آدم نبود امروز اين دين باين حد  

ى كه فرموده در هر ظهورى كه او است از شكر او كه محبوب خدا را و شكر كن او را بهر تجل  

يقين و ثمرۀ اين امر اين است كه بتذكار اين اسماء  است نزد او و هللا يهدى من يشاء الى صراط حق  

ت ماى اسم خود در اين ظهور اليق اسمي  ميات اين اسماء خارج نگشته لعل نفسى بانجذاب مس  از مس  

باشد نه بر غير آن نه اين است كه بمحض اسم محتجب گردى  "من يظهره هللا"بر  گردد كه مدل  

بعينه باسم خود آن حضرت ناميده شده بود و  - المعليه الس   -هداء د الش  زيرا كه در اين كور قاتل سي  

باين اسماء محبوبه ناميده شده اند ولى اگر نفسى در  شبهه نيست كه كل   "من يظهره هللا"در ظهور 

خلق شده كه اليق است  ت او از بحر جود حق  داللت بر آن ثابت ماند آن وقت اسم او است كه كينوني  

رى كه در نفى فانى ميگردد چنانچه افكى است در تحت الث    ظل  اسم حسنى بر آن خوانده شود و اال  

كه اسمی در امكان از آن  -ى هللا عليه و اله صل   -فوس باسم رسول هللا ديدى در يوم قيامت كه چقدر ن

من "شيئ شهيد و بدانكه مثل باالتر نيست ناميده شده و محتجب ماندند از محبوب خود و هللا على كل  

هللا  ك است كه فصل ميكند ما بين طالى خالص از غير آن مثال اگر كسى بهاءمثل مح   "يظهره هللا

او در  ل من آمن باو است ايمان آورد آن وقت اين اسم در حق  باشد اگر ببهاء او كه او   ناميده شده

 .  در نفى فانى ميگردد كأنه لم يكن منه شيئا مذكورااسماء ثبت ميگردد و اال  

 

ذين ال يدينون بالبيان و حكم الباب الخامس من الواحد الخامس فى بيان حكم اخذ اموال ال   { 6:  6} 

 .تى ال يمكن االخذ فى البالد ال  ين اال  دخلوا فى الد  ه ان رد  
 

ظهور بعد بايد واقع  ص اين باب آنكه در هر ظهورى آنچه ماعلى االرض است در ظل  ملخ  

او  ما على االرض در ظل   اليق بود كه كل   -ى هللا عليه و اله صل   -شود مثال در ظهور رسول خدا 

 لياقت از براى آن دين بوده و يوم ظهور ن بوده و اال  مؤمن شوند آنچه كه نشده از ضعف مسلمي
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بر صاحب نفسى نفس او بر او حالل نبوده چگونه ما يتفرع على  -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

مگر آنكه داخل ايمان باو شود كه آن وقت بر او حالل ميشد آنچه را كه خداوند باو عطا  ةالحيو

 هر نفسى بر صاحبش حالل نيست اال   "من يظهره هللا"نين در ظهور فرموده بود از جود خود و همچ

دين او و اين است فضل خداوند در   آنكه داخل شوند در ظل  از کل گرفته ميشود اال   بايمان باو و كل  

خلق مثال اگر فتح بلدى در صدر اسالم شد بجبر و قهر داخل اسالم شده و فايز بثمرۀ ايمان  حق  

ايشان نبوده چه الى اآلن در نار مانده وهمچنين در اين ظهور  شده رحمت در حق  گشته و آنچه كه ن

 آنكه داخل در ايمان گردند كه آن آنچه ما ينسب بايشان است اال   حالل نيست بر غير مؤمنين بحق  

وقت حالل ميگردد بر ايشان آنچه كه خداوند بايشان عطا فرموده از جود خود و اين حكم بر 

نفسى شود  اقتدار در دين است نه بر همه و در بالدى كه باعث حزن نفسى يا ضر  سالطين صاحب 

ارى كه در بالد فرنگ تجارت ميكنند كه بر ايشان است اظهار آنرا هم خداوند اذن نفرموده مثل تج  

 آنكه خداوند ى از براى ايشان واقع نگردد اال  ت حساب خود را داشته باشند كه ذل  كه بمنتهاى دق  

در  فرمايد باقتدارى كه مقتدر شود بر ما على االرض چنانچه وعده فرموده كه آن وقت كل  نصرت 

رحمت الهى ساكن خواهند بود اگر چه خود بنفسه نخواهند ولى قدرت الهى ايشان را داخل ميفرمايد 

حبان شيئ قدير نه اين است كه صاكل   ل بنور ميفرمايد و هللا على  وايشان را از نار نجات داده مبد  

قدرت صبر نموده كه امرى از سماء نازل شود كه ما على االرض را داخل در دين كند بلكه مثل 

در  -ى هللا عليه و اله صل   -داخل شده از آنچه ظاهر شـــده بامــــر رسول هللا  آنچه در دين اسالم كل  

بر خــــــلق اســــت  هر ظهورى هم همان قسم بايد ظاهر گردد آنچه من هللا است اذن است ولى آنچه

بهم رسيده باوامر  -ى هللا عليه و اله صل   -اطاعت او كه اگر صاحبان قدرتى كه در دين رسول هللا 

مؤمنين بقرآن بودند حال كه نشده قصور از عباد  قرآنيه عمل كرده بودند امروز ما على االرض كل  

ى عزيز ينصر من يشاء بامره و هللا قو   بوده ولى از مبدأ آنچه بايد ظاهر شود در قرآن شده و هللا

مربى بتربيت بيان شده باشند تا احدى از  كل   "من يظهره هللا"اين حكم آنكه در نزد ظهور  ثمرۀ

مؤمنين ببيان از ايمان باو خارج نگردد و اگر گردد حكم او حكم من لم يؤمن باهلل ميگردد قسم بذات 

بر نصرت او جمع شوند هيچ نفسى بر روى  "ه هللامن يظهر"در ظهور  هى كه اگر كل  س ال  مقد  

دين  ت ميگردد بل هيچ شيئ مراقب نفوس خود بوده كه كل  ارض نمى ماند مگر آنكه داخل جن  

نصرت او است نه اعمالى كه در بيان نازل شده در حين ظهور او ولى قبل از ظهور هر كس قدر 

ا ازآنچه شما را از مبدأ امر دور كند واعتصام ف جسته پناه برده بخدجوى تخلف جويد از امر او تخل  

عوالم نجات يافته و خواهد يافت ذلك من  جسته بحبل او كه هر كس اعتصام ورزد بطاعت او در كل  

 .فضل هللا يؤتيه من يشاء و هللا ذو الفضل العظيم

 

ان يكن فيه  ينادس من الواحد الخامس فى حكم اموال التى تؤخذ فى ذلك الد  الباب الس   { 6:  2} 

لمطلعها عند من  مس فليحفظن  البيان و ان غربت الش   ة نقطمن شيئ لم يكن له عدل لن يملكه اال  
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منه الذين قد فتحوا  ليأخذن   ها ثم  يتجر ال دونه و ان ما دون ذلك يؤخذ اوال عنه عدد الها من بهاء کل  

فى البقاع و ان  ى الفقرآء و يصرفن  ال زاد ليبلغن   ما على قدر ما يستكفيه و ان   باذن و اليهم كل  

ه كان من هللا ان   ةه خير من ان يصرف فى البقاع موهبفل فى بطن ام  نفس و لو كان الط   يؤتى كل  

 .ابا منيعاوه  
 

ى كه اختيار اسالم دبالح ت گذاشت بر مؤمنين بفتعالم من   داوندص اين باب آنكه هر گاه خملخ  

امى كه شمس حقيقت مشرق باو راجع د ه و هست مادنقطه بو حق  ل است ده آنچه ما لم يكن له عدنكر

 دنماين دكه ر ه تا يوم ظهور حق  دمؤتمنين از مؤمنين بيان سپر دنز دو اگر غروب فرمو ددميگر

ر او مثل آنكه مال دف ى حالل نيست تصر  دايشان است و بر اح در نزدآنچه  "من يظهره هللا"بسوى 

ف ر قيراطى تصر  ده و حال آنكه اگر قدر او نمودف و گرفته و تصر  ا را علما بغير اذن ادت خحج  

ت كی است از نقطۀ مشي   داوندشيئ هلل هست واقرب بخجزاى آن نار است از براى ايشان كل   ده اندنمو

ق گرفته حالل نيست بر او قدر قيراطى و اگر داده ه كسى تعل  اوند برذم  دت خحج   و آنچه قبل از حق  

ت خداوند كه بال اذن حج   اگر چه باعلم اهل آن زمان بوده و تفريط نموده در حق  بكسى مجزى نيست 

است بر آن چيزی  و احق   او بديگرى داده و معطى و آخذ هر دو در نارند چه آنكه صاحب او حى  

نفس غنا چگونه كسى كه  از كه خداوند در قرآن موهبه باو عطا فرموده از ديگرى و او است غنى  

ت خداوند  حج  گردد ولى هر كس خواسته كه خود را از نار نجات دهد خود داده و اال   بغنا مستغنى

ع بر وجود رسد از بحر جود او هستند كه خلق شده اند چگونه و ما يتفر   بوده وهست و كل   غنى  

ت بنا كردى امروز كه يوم قيامت است سؤال كرده ميشود از عالمى كه مسجد الف الفى از مال حج  

لعلم اگر روح ايمانى در او است از هر عذابى نزد اولوا اشد  كردى همين حرف از براى او  باذن كى

﴾ وجههشيئ هالك اال  كل  ﴿ :ان هزار كه آيه  هزارباشد و اال  
  
را بشنوند گويا نشنيده اند كلمۀ ولى نزد  

ل كرده شود ما على االرض را دهد نزد او بهتر است از اينكه يوم قيامت سؤا عارف باهلل اگر كل  

گرفته  ها از كل   ازامرى كه دون رضاى محبوب او در او بوده وغير ما لم يكن له عدل بقدر بهاء

ميشود واز قبل حروف واحد ترويج اهل بيان ميگردد ازاعلى گرفته تا ادنى منتهى شود و بعد و الى 

و است از موهبت فتح بر نفس خود و اولياى نصر عطا ميفرمايد هر نفسى را آنچه شأن و اليق ا

اهل بيان سهمى عطا ميشود  محبوب او واگر زياد آمده صرف بقاع مأمور بهاء ميگردد يا آنكه بكل  

ش در مشرق ارض يا مغرب آن كه اين اقرب است از اگر چه طفل شش ماهه باشد در بطن ام  

د در اين باب و م است اين است امر خداون ارتفاع آن مقد  صرف در بقاع اگر مرتفع شده باشد و اال  

ت دارند از او است كه ما على االرض شيئي   آنچه كل   "من يظهره هللا"ثمرۀ آن اينكه در يوم ظهور 

ل ظهور بيان دارند از موهبت او است هللا را شناخته كه آنچه ازاو   اهل بيان حق   در جاى خود ولى  

                                                 
  

   ﴿ ِ    66 ة، اآلي(56)القصص  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ َوْجَههُ لَهُ اْلُحكْ  َشْيٍء َهاِلك  ِإال   ُهَو ُكل    ِإلًَها آَخَر الَ إِلَهَ ِإال  َوالَ تَْدعُ َمَع َّللا 
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وارد نيامده از عبيد خود و حقوقى قبل ظهور او چه دنيا و چه دنياء قدرى حيا نموده كه بر او حزنى 

ما لم يكن له عدل كه مالك  ر فرموده از او ممنوع نداشته از كل  كه نقطۀ حقيقت از براى او مقد  

﴾ليس كمثله شيئ﴿ : او زيرا كه او است آيهنميگردد چنين شيئ را اال  
  
خداوند و هر شيئ كه باين  

گرفته تا منتهاى دنو ختم گردد لعل  ه علو  وصف در صقع خود رسد اليق او است نه ديگرى از ذرو

در وقت ظهور بر خاطر مباركش حزنى وارد نيايد از خلقى كه بجود او شده كه حزن او معادل 

شيئ باو شيئ شده و همچنين رضاى او معادل نميشود با رضاى شيئ زيرا كه كل  نميشود با حزن كل  

ه از او در علم خداوند اعظم ترى نبوده شيئ باو خلق شده قسم باو كشيئ زيرا كه رضاى كل  كل  

امكان خود  شيئ اگر باعلى علو  ونيست كه يك اشاره طرف او اعظم تراست نزد خداوند از عمل كل  

قرب من حروف  قرب فالو همچنين اال   باواست چگونه و عمل كل   رسيده باشند زيرا كه وجود كل  

 ر له لكل  د  ق در ما قدعلى ق ين كل  آء و المقرب  دهيقين و الش  د  ن و الص  بيي  الن   االسماء و االمثال ثم   ثم   الحى  

 دمؤتمنين بيان نتوان حفظ نمو دون و اگر آيه ليس كثمله شيئ نزدله عاب هم و كل  رب   درجات من عند

ه از قبل مالك او و دو تجارت نمو دفرض است بر ايشان كه بهاء آن را حفظ نماين ددر گرو متغي  

باين  از كل   كه كل   ر ما بين كل  د ددت گرتا آنكه سن   داشته باشندالفى مائه بررا ازهر  دحقوق خو

يگرى تجاوز د داين نوع عمل فرماي داوندت خكه جائى كه حج   دو گمان نميرو دندمنهج منتفع گر

  . العظيم  باهلل العلى  اال   ةه وهست و ال حول و ال قو  دفضل بو ر اوامر او كل  دزيرا كه  دنماي

 

 من كل   ن  ان بالبيان فيما يشتر  دأذن لمن  دهللا ق الخامس فى ان   دابع من الواحالباب الس   { 6:  6} 

ذلك  ةر اعظاما لنسبخل فى ملك هذا يطه  دين الن اذا خرج من ملك هذا و د  ن بذلك الدن لم يشيئ مم  

   .يند  ال
 

ما على االرض را  ه كه اگر كل  دباهل بيان عطا فرمو داوندص اين باب آنكه موهبۀ خملخ  

ون مؤمنين ببيان و وصل نسبت داشته و آن اين است كه بقطع نسبت از دسبيلى بسوى او ن دندادمي

يكى از  دايا مثال اگر گلى بريدون ذلك من انواع الهده ما يبيع و يشترى و دبمؤمنين طاهر فرمو

او  در يدامى كه د ما دنك دو اگر ر ددفى الفور طاهر ميگر دهدر كه بمؤمنی دهمينق دنصارى باش

كه يك  داگر چه سبب فصل هم بهم رس ددانتقال طاهر ميگر دو بمجر   ددل جارى ميگراست حكم او  

يه از براى مؤمنى فرستد از حينی كه ذكر ميكند كه اين از براى فالن مؤمن دون مؤمن هدنفس 

د و خداوند اذن فرموده است طاهر ميگردد اگر چه سنين معدوده بگذرد تا آنكه بخن نفس مؤمن رس

شيئ  ل يوم ظهور حق  كه در هر ارضى هر شيئ نيكوئى هست مؤمنين ببيان تحصيل نموده لع  

بمحضر مال  وجود خلق رسد كه محبوب او افتد زيرا كه هر چه لطافت در ملك ظاهر شود رشحۀ 

                                                 
  
 ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ِصيرُ ِميُع البَ ِلِه َشْيء  َوُهَو الس  َماَواِت َواألَْرِض َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن األَْنعَاِم أَْزَواًجا َيْذَرُؤُكْم فِيِه لَْيَس َكِمثْ فَاِطُر الس  ﴿: قال تعالى  

  44 ة، اآلي(15)الشورى 



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

107 

اعظم من ان يذكر  و ه هو اجل  طف و ان  لم يوصف بالل   ل وعز  است از بحر لطف جود او و ان هللا ج  

 .وناالسماء و االمثال تستدل   بما يقترن به دونه اذ لطفه ال يقترن بلطف خلقه كذلك انتم فى كل  

 

نفسه ان يقرء آيات البيان و عدم جواز  امن من الواحد الخامس فى ان لكل  الباب الث   { 6:  6} 

عشر  ةتسع "ى احداشرك باهلل رب  ى و ال أ  هللا هللا رب  "نقصها عن عدد الواحد و من لم يقدر يقول 

 .ةمر  
 

ى ر كن مثل نفوس مؤمنه بخن چگونه هر نفسى در حد  ص اين باب آنكه خلق بيان را تصو  ملخ  

واقف و بشأنى ظاهر وهمين قسم آيات بيان را مشاهده كن و در اين بحر هر چه ميخواهى غوص 

كن قرائت آن را از روى روح و ريحان نموده و لئالى كه خداوند در او خلق فرموده بيرون آورده ول

آن اين  نموده هر قدر که فؤادت متلذذ ميگردد تالوت نموده و كمتر از عدد واحد اذن داده نشده سر  

ببركت هدايت تالوت اين آيات يوم قيامت بهدايت ايشان  است كه ازمظاهر واحد تجاوز ننموده لعل  

من "ه كسى بكسى ميدهد تجارت كند مالك آن بيان را مثل مايۀ فرض كن ك مهتدى گرديد و كل  

است كه بنفوس مؤمنه بنقطۀ بيان سپرده كه باو تجارت نمايند از براى يوم ظهور خود  "يظهره هللا

كه اگر بخواهد مايه را پس بگيرد كسى لم و بم نگويد بهر جزئى حكمى بما ال نهايه نفوس در آن 

ر كسى مسئله طهارت قرآن را درس گويد چگونه بان ر هستند چنانچه امـــــروز مى بينى اگمتبح  

تجارت دين و دنيا ميكند و ليكن در يوم ظهور صاحبش كه ميخواهد حساب از مردم پس بگيرد همه 

ت را بر پا نموده كه آن ر كن كه اين جن  تصو   "من يظهره هللا"خود را عمياء ميكنند و در يوم ظهور 

ن فرض كن و يكى را عالم و يكى را تاجر و همين قسم در روز اخذ حدائق كند يك حديقه را سلطا

ع بر او را اصناف مردم جارى كن و در يوم ظهور خواهى بود و صاحب وجود خود را و ما يتفر  

از مال خود ممنوع مكن چنانچه آن روز هم مثل امروز ميبينى در بيان يكى ميگويد قاضى بيان 

م جمعه و همه باين اسماء مفتخر هستند ولى از صاحب االسالم يكى مجتهد يكی اما شيخهستم يكى 

الى ما ال نهايه تالوت بيان  "من يظهره هللا"آن كه اين اسماء از او نشر نموده محتجب چه يوم ظهور 

ر نميكنند كه در حين نزول بيان مثل حين ظهور او ميشود ولى از منزل آن محتجب وليكن تصو  

 ه ولى اخذ ثمر نميكنند چون امروز مى بينند عزيز است كل  است چنانچه حين نزول قرآن را شنيد

ت او مفتخرند ولى همين قرآن بود كه در بيست و سه سال نازل شد و ظاهر است كه در آن باسم عز  

در رداء مبارك خود بمسجد نميخورد  - المعليه الس   -المؤمنين   اميرروز نسخه اليقى تمام نشد و اال  

اگر  "من يظهره هللا"كه در يوم ظهور  و عز   قسم بذات اقدس الهى جل  بخن نحو كه مذكور است 

ل كسى يك آيه از او شنود و تالوت كند بهتر است از آنكه هزار مرتبه بيان را تالوت كند قدرى تعق  

نموده به بينيد كه امروز آنچه در اسالم هست درجه بدرجه منتهی ميگردد تا بمبدأ که کتاب هللا هست 

ر كن كه مبدأ دليل بر يد او است و را تصو   "من يظهره هللا"همين قسم يوم ظهور  ختم ميشود
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ع ميگردد بر كتاب شئون دليل متفر   از آن است زيرا كه كل   محتجب بشئون مؤتفكه مشو كه او اجل  

ان هزار عالم منطق  از اتيان مثل او عاجز هستند ولى هزار ت است زيرا كه كل  هللا و او بنفسه حج  

نحو و صرف و فقه و اصول وامثال آن هستند كه اگر مؤمن بكتاب هللا نباشند حكم دون ايمان بر و 

ع و بدانكه در بيان هيچ حرفى نازل نشده ت است نه درشئون ما يتفر  آنها ميشود پس ثمر در نفس حج  

ور خود را كه او بوده منزل بيان قبل از ظه "من يظهره هللا"مگر آنكه قصد شده كه اطاعت كنند 

ى ى و ال اشرك باهلل رب  واگر نتوانيد تالوت آيات نماييد نوزده مرتبه از طلوع تا طلوع گفته هللا هللا رب  

خواهيد شد و ثواب  احدا كه اگر از روى بصيرت گوئيد بال ريب در يوم قيامت مهتدى بهداى حق  

 .ه كان ذا فضل عظيمابيان عطا كرده خواهد شد و هللا يؤتی الفضل من يشاء من عباده ان   كل  

 

شيئ اذا اراد ان يستعمله اسم من  اسع من الواحد الخامس فى ان يذكر فى كل  الباب الت   { 6:  5} 

   .ا او جهرا او التفاتااسماء هللا سر  
 

و يومى از  و جل    باهلل عز  ص اين باب آنكه از آن جائی كه هيچ شيئ شيئيت ندارد اال  ملخ  

ر منتهاى كمال خود رسد كه ما فى االمكان او بالفعل در او ظاهر گردد و آن براى او مقدر شده كه د

او نه در فوق رتبه او و از آنجائی كه اهل بيان  وقت اليق ميگردد كه اسم هللا بر او ذكر شود در حد  

شيئ را بمنتهای كمال خود ظاهر گردانند اذن فرموده ايشان را كه هر  را خداوند امر فرموده كه كل  

 طلعت خوانده شود كه هيچ نفسی در هيچ شيئ نبيند اال   و عز   يئ را بحروف اسم او باسماء هللا جل  ش

 هللا مثال منتهى اليه رتبه جماد سنگ است در سين او نببيند كه در او ديده نميشود اال   ت راظهور مشي  

د بقول يا چه خطور كند بقلب  كريم را چه ذكر کن نور را و در كاف او اال  وح و در نون او اال   سب  اال  

بسم هللا "او يا آنكه التفات كند بر او بغير آنكه بلسان گويد يا بقلب خود خطور دهد و اگر نتواند بذكر 

از او قبول ميفرمايد آنچه را كه اراده فرموده در اين  و عز   ذكر كند كه خداوند جل   "االمنع االقدس

كه مبدأ اسماء و صفات الهى است بلكه در  "من يظهره هللا" امر كه هيچ شيئ در او ديده نشود اال  

 او را كه او ت خود نكند و در خود نبيند اال  تى اظهار اني  يوم ظهور آن شمس حقيقت هيچ صاحب اني  

قائم باو بوده وهست نه اين است كه تواند او را در خود ديد بلكه مثل او مثل مرآتى است كه در 

ما يقع عليه اسم شيئ  ا در خود می بيند و حال آنكه شبح او است كل  مقابل شمس واقع شود شمس ر

د كه آنچه در د گرفته تا منتها اليه تحد  عالم تجر   ر كن ازهمين قسم تصو   "من يظهره هللا"را در نزد 

او است از شبح شمس ظهور او است قبل از ظهور او زيرا كه لم يزل غير او ظاهرى نبوده و 

بمنتهی اليه كمال   آنكه كل  ميدارد يومى كه ظاهر گردد نه بيند در علم خود اال   نخواهد بود و دوست

 آنكه او مالك او گشته از نفس مؤمنين ه طينى در قعر بحرى اال  خود در بيان عروج نموده ونيست ذر  

مرايائى گشته اند از براى استعداد طلوع شمس كه بمجرد اشراق ضياء او  از خلق محبوب او و كل  
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ر قلوب ل نمايد و هللا ينو  داللت كنند بر او اين است ثمرۀ اين حكم اگر نفسى تعق   آيات او است كل   كه

 . قينعباده المت  

 

 

 

 

ساء وائر للن  الد   جال ور الهياكل للر  الباب العاشر من الواحد الخامس ان هللا قد قد   { 6:  40} 

  .ن فيهما ما يشاؤن من البيانيكتبون و يكتب
 

ر فرموده و بر ايشان آنها اين باب آنكه خداوند از براى اهل بيان دو فضل عظيم مقد  ص ملخ  

ت گذارده و آن هيكل است از براى رجال كه ظاهر او هاء و باطن او واو است و اذن داده كه را من  

در او نوشته شود از آنچه از شمس نقطۀ مشرق گشته هر كس هر چه تواند از بحر جود او اخذ كند 

 ةقطآنچه در آن هيكل نوشته شود اثر آن در نفس آن نفس ظاهر ميگردد الحرف بالحرف و الن  كه 

و از براى مظاهر باء دائره قمص شمس حقيقت را اذن فرموده و آن را پنج واحد قرار داده  ةقطبالن  

ا و هللا موات و االرض و ما بينهمهلل ما فى الس   وهر واحدى را واحد كه مدل باشد بر حروف هلل بان  

ل در يوم ظهور آن ى گردد لع  شيئ محيط تا آنكه بر صدور افئده ايشان قمص شمس حقيقت متجل  بكل  

 بر او و اذن فرموده ايشان را كه آنچه خواهند در او از كلمات مشرقه از ر اعظم داللت نكنند اال  ني  

ردد الحرف بالحرف و شمس وجود ذكر كنند كه هرچه در آن ذكر كنند اثر آن در آن نفس ظاهر ميگ

در آن  - سالم هللا عليه -قطه اگر چه بدء اين دائره بر آن نهجى است كه امير المؤمنين بالن   ةقطالن  

وم و در باء و در الف قي   ها را نموده در نقطۀ فرد و در ما يؤخذ حى   كلمۀذكر اسماء ظاهره از 

در اين ظهور  "م هللا االمنع االقدسبس"سلطان و در جيم قدوس ذكر نموده و از اين جهت است كه 

ظاهر كرده كه از رتبه نقطه تا بجيم مراتب اربعه خلق و رزق و موت و حيات جامع باشد واگر 

ت هللا بر بخنچه از آن بحر جود منتشر گشته كسى عمل نمايد مقاصد خود را مالحظه ميكند اگر مشي  

بيان خلق عالم اكبر است وهمينقدر  ت كه كل  جريان آنها جارى شده باشد و ثمرۀ اين دو حكم اين اس

 "من يظهره هللا"ل در سنين خمس ظهور هاء تجاوز ننمود لع   كه در هيكل يا دائره ظاهر شد و از حد  

بشرف ايمان بخن شمس حقيقت فائز گردد كه آنچه در هياكل و دوائر نوشته شده تمجيد او است و 

و اگر كسى نزد او باشد ازعطيه جود او و ثمر آنرا ظاهر تنزيه او از آنچه غير دوستان او ميگويند 

او ذكر ثمر شود و حال آنكه ثمره  يا بيوت واحد چگونه در حق   نگرداند در خطوط خمس يا ست  

اهل بيان از حدود خمس بيرون نروند زيرا  وجود خود را باطل كرده و اين از براى اين است كه کل  

ل ودر دائره واو حافظ هاء است اين است مراد از نزول او لع   كه در هيكل خمس محيط بر و او است

مردم باين دو عطيه عظمى و موهبت كبرى در حين ظهور آن شمس ازل و طلعت قدم اولوالهياكل 
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ى نمايد خمس سنين بخمس شهر ه منقطع گردند اگرچه كور اگر ترق  وائر در واو بکل  در هأ و اولوالد  

بخمس يوم بل بخمس ساعت بل بخمس دقيقه بل بخمس عاشره از  خواهد رسيد بل بخمس اسبوع بل

ت عزلت ت و ما ينشئی بينوني  تاسعه و هر قدر كه توان ذكر نمود در قرب او زيرا كه نبوده بين مشي  

ق گردد و احراق ار واحراقه ميشود كه نار متحق  مثل الن   ةفالص   ةبل لم يزل قد خلق هللا بينهما بينوني  

ر نكند امكنۀ كه در آن مستضيئى گشته صباح مستضيئى گردد و نور او منو  ظاهر نشود يا م

حدود و نظر مكن  امثال محبوبه را از جوهر وجود گرفته تا منتهی اليه حد   ر كن كل  وهمچنين تصو  

 هيكال واحدا مثل آنكه اآلن آنچه در قرآن مى بينى در او اين دوائر و هياكل اال   در هيچ شأن در كل  

ت ت اون متذو  كه اگر اون نبود كينوني   -ى هللا عليه و اله صل   - هيكل رسول هللا يشود اال  ديده نم

نميگشت در ايمان باو و مظاهر او و آنچه از قبل هللا بر او نازل شده و همچنين نزد هر ظهورى 

من "شيئ كه اگر در يوم ظهور  مشاهده كن بعين يقين اين جوهر واحد را كه سارى است در كل  

در هيكلى غير هيكل او ديده شود آن بنفسه محتجب از او شده و ليكن او اظهر است نزد  "يظهره هللا

 او را اگرچه در حين احتجاب بر او كند اين است او از خود او باو و آنچه او ميكند قصد نميكند اال  

 .معنی الى هللا يرجع االمر كله ان انتم تعلمون

 

ر خمس ت يكب  المولود و المي   ةلعشر من الواحد الخامس فى صلوالباب الحادى و ا { 6:  44} 

 ا كل  انى ان  باهلل مؤمنون وفى الث   ا كل  ان   ةعشر مر   ةل تسعالمولود و يقرء بعد االو   ةتكبيرات فى صلو

مس باهلل مميتون و بعد الخا ا كل  ع ان  باهلل محيون و بعد الراب   ا كل  الث ان  باهلل موقنون و بعد تكبير الث  

هلل  ا كل  ل ان  عشر بعد االو   ةتسع ءت  يقرالمي   ةتكبيرات فى صلو ةر ستباهلل راضيون و يكب   ا كل  ان  

هلل ذاكرون  ا كل  ابع ان  هلل قانتون و فى الر   ا كل  الث ان  هلل ساجدون و فى الث   ا كل  انى ان  عابدون و فى الث  

  .هلل صابرون ل  ا كادس ان  هلل شاكرون و فى الس   ا كل  و فى الخامس ان  
 

ص اين باب آنكه آنچه حكم خداوند عالم باصالت نازل فرموده موهبۀ است از قبل او از ملخ  

ه وارد ميخيند و از آن جمله اذن فرموده ظالل احكام الهي   بالتبع در ظل   و كل   "من يظهره هللا"براى 

تا آنكه اسم هللا بر آن ذكر در نزد هر مولودى چه ذكر چه انثى صلوتى مرتفع گردد به پنج تكبير 

گردد و هم در حين صعود  "بمن يظهره هللا"شود لعل اگر ماند و يوم قيامت را درك كند از مؤمنين 

واحدى تا آنكه مدل باشد كه بدء آن از هاء بوده و  ةاو بمقام خود حكم فرموده بشش تكبير در صلوا

ايمان آورد و شئونات ملكيه  "بمن يظهره هللا"ل من آمن يوم قيامت باو   رجع آن الى الواو است لعل  

دين صعب است چه بسا آن نفس معروف او را محتجب نگرداند زيرا كه اين امر بغايت بر غير موح  

خود را معروف ميدانند چنانچه در ظهور فرقان بعد از عروج شجرۀ حقيقت در ايمان  نباشد و كل  

 باعمال قرآن عمل ميكردند و حال و حال آنكه كال  ت ثابت نماند اال آنچه ظاهر است بخن نفس هوي  

آنها در صدر اسالم جارى گشت ازنزد همان نفس در نقطۀ بيان هم  آنكه حكم دون ايمان در حق  
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ر كن كه هر كس داخل در باب شد بباب از روى بصيرت نجات يافت باين عمل نه همين قسم تصو  

شيئ از او است باهلل و عود كل شيئ بسوى او است باعمال ديگر زيرا كه آن نفسى است كه بدء كل  

باهلل چه کم نفوس كه از حين ظهور شجرۀ بيان نظر بعرفان خود نموده و از آن محتجب گشته و حال 

ف شده اند و نزد خداوند اعلى وادنى سواء بوده و هــست و ف بوده بخنچه مكل  مكل   آنكه عند هللا كل  

بواسطه آن است كه خالف نديده  - المعليه الس   -منند بامير المؤمنين مؤ امــــروز كه مى بينى كه كل  

 اگر همين نفوس صدر اسالم مى بودند همان ثالثه كه در ت او پرورش ننموده و اال  و در دون محب  

ت گذارد بر مؤمنين بعدد اسم رحمن حديث موضوع شده ميديدى چنانچه در اين كور كه خداوند من  

ت بهم رسيده و اين بواسطه نفس نقطه بوده كه اگر باو منتهى ميگشت امتحان ب  از براى او شئون مح

ت احمر است امر باين صلوت از براى اين است از كبري   مردم معلوم می شد كه مؤمن خالص اقل  

اعتقاد نموده ولى در يوم ثمره ظاهر ميگردد  ب نگردد بعد كل  كه اگر در يوم قيامت واقع گردد محتج  

عب است بر من على االرض كه بنفسى كه عقد قميص نداشته داخل در ايمان بخداوند كه چقدر ص

او  شنيدۀ خود ممتحن نگشته و تا ديده گنبد طال و عز   -الم عليه الس   -شوند آنچه كه در امير المؤمنين 

 ديدۀ و اگر در يوم او واقع ميشدى و در آن ثالثه مى بودى آن وقت صادق بودى و را در نزد كل  

ايشان ننموده اين است مبدأ اختالف  حال آنكه آن روز سلمان و ابوذر و مقداد را ذكر اليق در حق  

ت ميگردد شود كه آنوقت ت بر آن حج  در هر ظهورى طوبى از براى نفسى كه ناظر بخنچه حج  

عه ت ميگردند بابواب آنها و مى بينند ساقرب از لمح بصر اگر من على االرض خواهند داخل در جن  

ات و ارض مقبوالت و در هر حال مراقب خود بوده صراط را كه اوسع است از ما بين سماء قابلي  

قين را و هللا مت   كه در امتحانات خداوندى قدم نلغزيده و مستمك بحبل كتاب گشته كه هادى است كل  

 . يرجعون الى هللا كل   م يعيده و ان  ثشيئ يبدء كل  

 

العشر من الواحد الخامس فى دفن االموات فى االحجار المرمر و جعل انى و الباب الث   { 6:  45} 

  .خواتيم العقيق فى ايديهم
 

ص اين باب آنكه چون اين جسد ظاهرى عرش آن جسد باطنى است بر آنچه آن حكم ملخ  

 م او است باين جسد نه نفس اينذ ميگردد يا متأل   آنكه متلذ  ميگردد اين هم محكوم بحكم ميگردد و اال  

او بمنتهاى حفظ  از اين جهت است كه خداوند از جهت آنكه عرش آن جسد بوده حكم فرموده در حق  

ى بر عرش خود ناظر است بر اين او كه آنچه سبب كره او گردد بر او وارد نيايد زيرا كه جسد ذات  

او وارد  اين را مشاهده كند گويا او عزيز گشته و اگر دون اين را مشاهده كند بر جسد و اگر عز  

ميخيد آنچه وارد ميخيد از اين جهت است كه امر باعظام و احترام آن بغايت شده و اذن داده شده كه 

در بلور يا حجر مصيقل مستور گردد كه شيئی كه سبب كره جسد ذاتى او باشد در عرش خود 

وم و و المهيمن القي  ه ههللا على من يشاء من عباده ان   ن  يد اين است ثمرۀ اين امر كذلك يممالحظه ننما
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اذن بخاتم عقيق داده شده كه از بركت آيه منقوشه بر آن حزنى بر آن جسد ذاتى وارد نيايد و از نار 

باشد و هر كس بر يد آن باشد خاتمى كه اسم هللا بر او منقوش باشد  نور مستقر   محتجب و در ظل  

ات خود ند كه او را داخل در جن  است بر خداو اگر از مؤمنين ببيان است وعاملين بحدود آن حق  

و من اصدق من هللا ﴿فرمايد و از فضل و جود خود آنقدر بخن كرامت فرمايد كه راضى شود 

﴾حديثا
  
بسوى مظاهر تكبير ميگردد كه  لو انتم باهلل و آياته توقنون ثمرۀ اين حكم آنكه چون عود كل   

ه او حجر است تا آنكه بمنتهى رتبه ل رتبعنصر تراب ذكر ميشود در آن و منتهى عروج تراب او  

در  در حين عود كل   او ظاهر شود لعل   ت هست رسد كه آن وقت اسم صمد در حق  بلوري   صفا كه حد  

ه شوند بتكبير او و هللا يهدى من يشاء بامره ان   بر حق   گردند و مدل   ه ذاتيه مستقر  چنين اجساد جوهري  

 .عزيز منيع

 

 

لالموات على ما امر  ةو العشر من الواحد الخامس فى بيان كتاب الوصي  الث الباب الث   { 6:  40} 

   .فى البيان
 

عباد اعظم تر از اين نبوده كه اذن داده ايشان  ص اين باب آنكه هيچ فضلى من هللا در حق  ملخ  

را بعبادت خود و تعليم ايشان فرموده بتسبيح و تحميد و توحيد و تكبير خود را و اذن داده كه در 

ت او و عدل و اين خلق و امر از ن بر اقرار بوحداني  تى نوشته شود متضم  وقت موت كتاب وصي  

بمظاهر اسماء و امثال او و استيعاذ  او اظهار حب   ه و حروف حى  براى او است و اقرار بنقطۀ الهي  

د كه كتاب ا دارد از مقصود خود و امر نماياز آنچه دوست نداشته و ندارد محبوب او و آنچه كه تمن  

ق گرفت بر جواب او همان است جوابى كه من هللا ت او تعل  كه اگر مشي   "بمن يظهره هللا"را رسانند 

 رسيده بر احسن خط   "من يظهره هللا"او نازل شده و حفظ آن با وراث او است كه يدا بيد الى  در حق  

اسهل از هر  نزد كل   ن است و حفظ ما بينهماو الطف حسن زيرا كه طول ظهورى تا ظهورى مبي  

ب ماند يا كتابى كه نزد نشود و او محتج   ت نموده كه العياذ باهلل ظهور حق  شيئی است ولى منتهاى دق  

او است نرساند كه اين امر ظاهر است كه در نزد ظهور حق هر نفسى بشيئی مغتر است ولى 

ر ظهور بعد خود نسبت بخود است از ظهور قبل او كه د نميداند كه مايه اغترار او از خود آن حق  

 -كه ظهور عيسى  -ى هللا عليه و اله صل   -ظهور خود مثل ظهور رسول هللا  نميدهد از جهت علو  

 نفرموده و اال   مه ظهور خود ذكر فرموده و خود را بخن ظهور معروف كل  را مقد   -الم عليه الس  

ينبغى عمل كرده وميكنند ولى يوم اخذ شبهه نيست كه اهل بيان بخنچه دين ايشان ثابت شده بكمال ما 

ميگويند و ميروند و در اين ظهور  ﴾ هللاال اله اال  ﴿در حين موت  كالم است مثل آنكه كل   نتيجه محل  

                                                 
  

ُ ﴿: قال تعالى    ِ  ةُكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَامَ ُهَو لَيَْجَمعَن    الَ ِإلَهَ إاِل  َّللا    69 ة، اآلي(1)النساء  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ َحِديثًاالَ َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصدَُق ِمْن َّللا 
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 كه مدل   كلمۀرا ميگويد در حين موت ميگويد ولى مظهر اين  كلمۀظاهر بملك كه بامر قبل او اين 

 اعمال هباء منثورا ميگردد همين قسم كل   است كه كل   مستور اين على هللا هست در جبلى بغير حق  

گفت ال ت خواهيد داد و خواهيد ت خواهيد نوشت و شهادت از براى خداوند بوحداني  كتاب وصي  

يوم ظهور نفوس خودتان مظهر شركى است كه نفى كرده ايد و ملتفت نيستيد  اشرك باهلل شيئا ولى

حم بر خود نموده كه كنيد و مشعر نميگرديد قدرى تر  اين است كه يك دفعه دين خود را باطل مي

يوم قيامت توانيد نجات يافت و بدانيد كه مبدأ اين كتاب  عملى كه ميكنيد از روى بصيرت باشد لعل  

 "من يظهره هللا"و رجوع آن الى هللا هست ولى بما يرجع الى  ةمن هللا هست ولى بما نطق به النقط

تى كه كه می نويسيد نمى شناسيد و او خود را بشما می شناساند بحج   چه بسا كه مينويسيد ولى بكسى

اهل قرآن بامر قبل  بر پا است ولى حجابهاى انفس خودتان مانع ميگردد مثل آنكه امروز كل   دين كل  

ت اوامر قبل را مشاهده مينمايند ب مانده با وجوديكه حج  ق امر محتج  او عمل ميكنند ولى از محق  

ملتفت نمى شوند نه اين است كه آنهائى هم كه اين كلمات را مى بينند ملتفت شوند  بنحو اشرف ولى

شود اقرب خلقند بسوى او ولى همين نفوس  بلكه نزد خيال خود چنين گمان ميكنند كه اگر ظهور حق  

در هر ظهورى هستند كه در آخر آن ظهور باعلى درجه آن دين رسيده اند ولى باز واقع ميشود آنچه 

 . ميشود و هللا بصير بما انتم تعملون واقع

 

ار و رات انواع و هی الن  المطه   ابع و العشر من الواحد الخامس فی بيان ان  الباب الر   { 6:  42} 

و  ةين مر  و ست   ةكر هللا عليه ست  ما قد ذ   و آثارها ثم   ةقطالن   كتاب هللا ثم   راب ثم  الماء و الت   الهواء ثم  

 ما نسب اليه ثم   هر و كل  ين فاذا يطمن يدخل فى ذلك الد   كل   ته ثم  ل كينوني  ما يتبد  مس و فه الش  ما يجف  

اليهم  ةسبعنهم و اثبات الن   ةسبقطع الن   ين فان  ين الى ايدى اهل الد  ل من ايدى غير اهل ذلك الد  ما نز  

 . رهيطه  

 

ر معدوده فرموده ت مظاهص اين باب آنكه خداوند عالم از فضل و جود خود امر بمطهري  ملخ  

بامر هللا من عند  ما على االرض را فدا ميداد سبيلى بر يكى از آنها نداشت و كل   كه اگر نفسى كل  

ر است نه نفس شيئ بلكه شيئ عرشى است از واقع امر هللا مطه   رات گشته كه حق  از مطه   ةجرالش  

رات است ببين كه در د مطه  براى آن امر كه آن امر بخن شيئی ظاهر ميگردد كسى كه كالم او موج

على هللا هست چه ميگويند اگر بمذهب خود هم حكم ميكردند سخنى بر  ه كه مدل  عناصر جوهري   حق  

ت احتياط از بسكه آب استعمال ميكند مركب ميگردد ولى بر حكم ايشان وارد نميخمد ولى خود از شد  

كند مثل اون مثل نفسى است كه ر ماء است راضى نميشود كه حكم طهارت نفسى كه كالم او مطه  

اين  ل ميشود ولى سؤال از دم بعوضه ميكند اين است حد  را متحم   -الم عليه الس   - ءهداد الش  قتل سي  

ت هم اليق نيست بايشان زيرا كه حيوان ضرر بنفسى نميرساند ولى خلق حيوان اگر چه اسم حيواني  

هرات تا اينكه دليل باشد از براى طهارت اين مط  اينها ظاهر است كه چه ميكنند خداوند امر فرموده ب
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او ولى كی است كه نظر بثمره و مراد خداوند فرمايد اگر كور قرآن   عز  من يظهر هللا و ادال  

ميكردند امر باينجا نميرسيد كور بيان هم خداوند عاقبت ايشان را حفظ كند كه از مقصود محتجب 

است مثل آنكه   شئون دين در هر ظهورى در جاى خود حق  نمانند تا بر آن امرى وارد نسازند و اال  

كه شد هر كس داخل دين اسالم شد شئون آن را دارد ولى  -ى هللا عليه و اله صل   -ظهور رسول هللا 

آن واقع ميشود كه ايمان باو باشد اين است كه هر كس شأنى  نظر كن بچيزی كه اين شئون در ظل  

ده اگر علم بمبدأ از براى كسى هست و بعمل باو موفق گشت شئون ب مانرا گرفته و از مبدأ محتج  

ه لم يكن من قبل فى كتاب هللا  فانى ميگردد كان  ه در آن ظهور از براى اوهست و اال  ه و دنيوي  ديني  

ل ميفرمايد جسد او را بطهارت و ثانى ل ايمان ببيان است كه مبد  ر است او  شيئا و مظاهرى كه مطه  

ت در او نباشد طاهر  هست همين قدر كه تلقاء آيۀ از آن واقع شد شيئی كه عيني  نفس خود كتاب هللا

ميگردد ثالث اسم هللا هست كه شصت و شش مرتبه كه هللا اطهر بر شيئی خوانده شود طاهر ميگردد 

چهارم قطع نسبت از غير اهل بيان و وصل آن باهل بيان است پنجم شجرۀ حقيقت است در يوم 

اينها  كه كل   ةآثار او ششم عناصر اربعه است هفتم شمس است هشتم ما يبدل كينوني   ظهور او و كل  

ت در آن نباشد و دمى كه از دهن ميخيد بواسطه خالل يا مسواك اذن داده شده در وقتى است كه عيني  

 نزد خداوند رين  را و هيچ شأن در بيان احب  و عفو شده ولى در هر حال خداوند دوست ميدارد مطه  

نيست از طهارت و لطافت و نظافت و پاى حيوان كه در بارش راه رود و داخل در حجره گردد 

عسر آن برداشته شده و خداوند در بيان دوست نميدارد كه شاهد شود بر نفسى دون روح و ريحان 

را و دوست ميدارد كه كل با منتهای طهارت معنوى و صورى در هر حال باشند كه نفوس ايشان از 

ى اگر شعر حيوانى نزد او ايشان كره نداشته باشد چگونه و ديگرى و بأسى نيست بر نفس مصل  خود 

اينها از براى  باشد مثل اسبابى كه از فرنگ ميخورند و دسته هاى عاج و استخوان و امثال آنها كل  

بل او شاكر شوند او را بر احكام ق يوم ظهور حق   اين است كه مردم در سعه رحمت خدا باشند لعل  

ق دين پروا نه اينكه از براى يك شعرى احتياط كنند و نماز خود را اعاده كنند ولى حين فتوى بر محق  

آنهائی كه بر اهل بيت ظلم  نكنند چنانچه هر كس در كور قرآن قبل بود اين معنى را مشاهده نمود كل  

ده بمنتهاى كمال اين نمودند مراعات دقايق دين را مينمودند و همچنين در كور بيان هر كس بو

مطلب را مشاهده نموده كه از براى يك مسئله جزئى فروع هزار بيت نوشته ولى در جاى تصديق 

كه اصل دين باون ثابت ميگردد اگر ننوشته بود نفس حيوانى بود بال موذى و حال آنكه خالف  حق  

سها نگشته كه عند هللا د  محتجب نداشته و مغرور باين تق نوشته باين چيزها خود را از حق   بر حق  

گاه هست در پيش در علم اصول مخترع   وقتى كه مقترن شود بايمان بحق  هباء منثورا ميگردد اال  

شئونات احتياط دين خود را ملحوظ داشته ولى در تصديق خدا  پانصد هزار بيت انشاء ميكند كه كل  

ل كرده بود ولى اكتفا نميكند و بر كسی ل بود وجود خود را باطل ميكند و اگر نفس تأم  و آيات او تأم  

توحيد كه اصل دين است از بحر جود او طالع ميگردد كسب ميكند آنچه که قلم حيا ميكند از  كلمۀكه 

ذكر اون اى اهل بيان نكرده آنچه اهل قرآن كردند اقال بهر جا كه عروج ميكنيد در مثال نفس 
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كسب نكنيد  يوم ظهور حق   ع نتوانيد رساند لعل  حيوانى واقع شويد كه ضرر بنفسى نرسانيد اگر نف

و اگر كسى عمل  بكل   ت حق  آنچه كه دين شما را بر باد دهد و خود ملتفت نشويد كه اين است وصي  

خلق را  كند در هيچ حال ضرر نبيند زيرا كه آن شمس حقيقت عفو و غفران او شامل است كل  

ود را از او لعل از بحر جود و فضل خود او را خ همينقدر كه شاهد نشد بر نفسى دون اظهار حب  

ت گذارد بر او بذكر او اگر چه خود خبر نشود چنانچه در حين جزا داخل بايمان بخود فرمايد و من  

در اين قيامت نفوسی كه از ايشان چيزى ظاهر نشده بود نقطۀ حقيقت ايشان را جزا داد بخيات خود و 

او را و هللا  خدا دانا است كه كى او خبر شود از جزاى حق   ر  حال آنكه يكى در بحر بود و يكى در ب

 .يجزى المحسنين

 

ره ذى انتم به تخلقون قد طه  ماء ال   الباب الخامس و العشر من الواحد الخامس فى ان   { 6:  46} 

 .هللا فى الكتاب
 

اللت ص اين باب آنكه چون يك نطفه است كه اليق است ذكر طهارت بر او شود و آنچه دملخ  

 او مستظل   را خداوند در ظل   ه در مرايا از شمس جود او بذكر او كل  ي  بر او ميكند او شموس متجل  

فرموده و اذن طهارت داده ولى دوست داشته وميدارد كه تلطيف از آن را در منتهاى كمال ظاهر 

ى او دون دال  آن نير اعظم و ا سازند در مقام يسر نه در مقام عسر و ثمرۀ آن اينكه كسى در حق  

ه طاهر ميگردد در هر حال لي  رات از بحر جود همين نطفه او  مطه   خطور طهارت نكند كه كل  

مراقب بوده كه بر هيچ نفسى ازاهل بيان حكم غير طهارت نشود كه اگر كسى كند خارج ميشود 

قرآن تجاوز در مابين آنطهورين حزنى از اين جهت وارد نيايد چقدر در  بر مظاهر حق   ازايمان لعل  

طهارت نموده از حكم خداوند و بر نفوسى كه مدل على هللا بوده غير حكم طهارت نموده و حال آنكه 

امى كه خود در عتبات بوده يومى كه نفوس مؤمنين از بركت وجود ايشان بوده مثل آنكه در اي  

دمرحوم سي  
  
بابى كه يد آن بمنزل آمده در حين رجع صاحب منزل امر بغسل  -ى هللا عليه صل   - 

طهارت باو رسيده بود نمود و حال آنكه در شريعت ايشان دو شيئ يابس در حين اقتران كجا  شجره

حكم بوده بر غير طهارت اين است كه از حكم دين خود تجاوز مينمايند بزعم احتياط و حال آنكه 

 . قوناصل ميرود چگونه كه فرع باقى ماند ان يا عباد هللا فات  

 

دل ما دامت هلل ما لم يكن له ع   ادس و العشر من الواحد الخامس فى ان  الباب الس   { 6:  42} 

نفس ان يملكه الى ان يطلع  حين ما يغرب اذن من هللا لكل   يحضر بين يدى هللا و ان   ةمس مشرقالش  

                                                 
  
 سيد کاظم رشتی    
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مس من مشرقهاالش  
  
 ال و اال  ك اليه عدد الواحد ال فوق ذلك ان يتمل   ل عليها ينبغى ان يرد  فاذا ال يح   

دل فاذا قد عفى عنه فضال من هللا لم يكن له ع   ةف بهذا و ان كان من احد يخرج من يديه من صنعيكل  

بهذا و  ر  آخر ال يضط غناه من ملكه من محل  هللا قد ا ه الن   يلزمان كان غنائه من ذلك و اال  ه فى حق  

 .ال كريمه فض  ان يضطر قد عفى عنه فضال من هللا عليه ان  
 

ص اين باب آنكه اعظم چيزی كه خداوند دوست ميدارد كه در ميان اهل بيان ظاهر شود ملخ  

ايشان بعضى بعضى را و هر چه ايشان در مقامات معرفت يا اصول يا فروع يا ظاهر يا باطن  حب  

ر يكديگر نكنند زيرا كه هر كس داخل در بيان شد مؤمن است د ل نمايند رد  ى يا تنز  ل يا آخر ترق  يا او  

نفسى از اهل بيان كند بر او واجب  هر مقام كه واقف هست خوب است واگر نفسى در بيان رد  

نه غير او و كسى را نميرسد كه  "من يظهره هللا"ميگردد نود و پنج مثقال از ذهب كه رد كند بسوى 

قت ميخواهد ق ميگيرد آن شمس حقيه او تعل   باو بلكه ما بين خود و خدا بر ذم  از او مطالبه كند اال  

اين است كه كسى جرأت نكند در بيان كه  عفو ميفرمايد ميخواهد اخذ ميكند مراد خداوند از اين حد  

 درجات هر كس بقدر مقام او ظاهر است و هر كس در هر نفسى كند بذكر دون ايمان و اال   رد  

مسئله فروع موقفی كه هست اگر از براى خدا است محمود است در فعل خود چه كسى كه در ادنى 

كسى دون ذكر  يوم ظهور حق   واقع شود و چه كسى كه در اعلى مسئله اصول واقف گردد لعل  

باين واسطه اهل بيان در يوم قيامت هالك نشوند و  ر اعظم راضى نگردد لعل  آن ني   ت در حق  محب  

اوند از اين ايمان است نجات يابند و چون كه او است آيه ليس كمثله شيئ خد او كه جوهر كل   بحب  

رسد از براى او باشد و مادامى كه شمس  جهت امر فرموده كه هر شيئ كه در ملك او باين حد  

 باذن او بعد از اداى حقيقت مشرق است بر كسى حالل نيست آنچه كه اليق اواست از ملك او اال  

لك شوند و مظاهر واحد از او و از حين غروب اذن داده شده بر مؤمنين كه از قبل او خود مستم

شاكر شوند محبوب خود را الى حين ظهور و حين ظهور حالل نيست بر كسى قدر تسع تسع عشر 

                                                 
  
اينها جواب اسکاتی  در بعضی کل چه بسا بداء واقع شده و حق است و ثالث آنکه از برای خداوند بداء بوده. "، يوم ظهور دين جديدةالى يوم القيام ةإشار  

بلکه  قبل ميبايد بشوداگر اين شمس ميبود در ظهورات  نه اين شمس مراد است مغرب مثال طلوع شمس از کل واقع شده و ميشود و اال از برای سکونت است

اول  که منتهی اليه غروب طلوع آن از ارض فاء شده و حال از محل غروب خود نظر کن که طلوع شمس حقيقت در مکه شد شمس حقيقت است مراد طلوع

رفع هللا  احمد ابن زين الدين مرفوع شيخچنانچه  اند هم باين اشاره نموده چنانچه متدققين از علمای سابقين فهميده ميشود نه آنطوريکه ظاهر اينست مراد باشد

غذای  رجعت اعدای اهل بيت عصمت و اينکه شنيدهٴ در مثل اين تصور نموده را هم و ساير غرائب رجعت در رسالهٴ که نوشته نموده اشاره باين بيان درجته

که بعلم تفسير  ﴾هِ امِ عَ ی طَ لَ إِ  انَ سَ نْ اإلِ  رِ ظُ نْ يَ لْ فَ ﴿ :ر تفسير آيهٴ فرقاند مبين است[ عليه السالم]صادق  چنانچه قول حضرت مراد علم است آنچه ميشود ايشان ميشود

حکم ظاهر  و حال که صاحب اند احکام الهی را در حق خود در دين خود اکل ميته گرفته عمل ميکنند که اکثر چونکه بمظنه کن امروز بکل علماء نظر شده

رضای الهی  که ي  حکم را مطابق آنها رياضت ميکشيدند که رهبانهای [عليه السالم]ت عيسی مثل ام   دان  با حجت متقن و دليل مبرهن محتجب مانده است

الهی را در  که رضای هنوز هم رياضت ميکشند ماندند و آنها محتجب که مصدر احکام الهی بود شد ظاهر[ صل ى هللا عليه وآله]و رسول هللا  درانجيل فهمند

اال  کل ال يشعر حرکت ميکنند و بر امر مبدء و منتهای خود ملتفت نيست و احدی بچه محل ادنی منتهی شده رزق محتجبين که حال مشاهده کن انجيل بفهمند

ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل : هللا عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال رضي ةأبي هريرعن " .ةالفارسي ةالدالئل السبع" ايشانرا نجات داده عباديکه خداوند

حتى تطلع  ةال تقوم الساع: هللا عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قالرضي  ةأبي هريرعن ". رواه مسلم ،"األرض ةدابو الدجالمغربها، وشمس من طلوع ال: أو كسبت في إيمانها خيرا

وقد نشر الرجالن ثوبهما بينهما فال  ةالشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين ال ينفع نفس أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساع

وقد رفع أكلته  ةوهو يليط حوضه فال يسقي فيه، ولتقومن الساع ةالرجل بلبن لقحته فال يطعمه، ولتقومن الساع و قد انصرف ةيتباعيانه وال يطويانه، ولتقومن الساع

 رواه مسلم ،"إلى فيه فال يطعمها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
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ما قد  كند بمالك او از ملك او آنچه كه بمقام كمال رسيده من كل    و آنكه رد  عشر ثانيۀ صبر در او اال  

ره و من لم يوف بامر هللا ه من عدد الواحد اذ فوق ذلك قد اذن له من جوده قبل ظهوبلغ الى منتهى حد  

 يقدر ان ان يمنع قلم ليس له عدل فعليه فرض خمس و تسعين مثقاال من ذهب لئال   يوم ظهور الحق  

يحجب من امر هللا من احد ان ينفق فى دينه واذن داده شده از براى صانعى كه در يك حول يك 

باشند وهر  ه رحمت او مستقر  در سع صنعت از او ظاهر ميگردد كه بر او شيئ نباشد تا آنكه كل  

كند بمالك او هر كس دوست داشته كه اطاعت خداوند  وقت كه مالك شود بايد در حين ظهور رد  

از اين عظيم تر است كه مملوكى باطاعت مالك خود مفتخر  نمايد در امر او خواهد نمود كدام عز  

مطلق بوده از ماسواى خود   او غنى   از فضل او كه اذن داده بر خلق خود و اال  گردد و اين نيست اال  

فضل و عدل او هستند و هلل ما فى  از بحر جود او خلق شده اند و بر دو كف   بنفس خود و كل  

منيع نه اين است كه آن نفسى كه منع ميكند از براى غير  موات و االرض و ما بينهما و هللا غنى  الس  

 و آنكه محتجب  از براى خداوند اال  عمل كند اال  او منع كند بلكه هيچ نفسى در هيچ شأن نميخواهد 

ميگردد در نزد هر ظهورى عرفان رضاى او را اين است كه باطل ميگردد آنچه كه بگمان خود هلل 

است  شيئ و از اين سر   حينی كه باطل ميگردد از ملك خداوند بيرون نرفته و هلل است كل  ميكند و اال  

است و از براى او قصد ميشود ولى چون صاحب او محتجب  وارد ميخيد از او كه هر چه بر حق  

ت او بالغ نباشد كه اگر حج   ت هللا در حق  گشته بر او وارد ميخيد نه اين است كه در حين احتجاب حج  

هللا  ةحج -ى هللا عليه و اله صل   -او بالع نبود محكوم بحكم نمی گشت در حين ظهور رسول  در حق  

ت دين ايشان ظاهر ولى چون محتجب مانده باطل موعود ايشان بهمان حج   بر اهل انجيل بالغ بود و

گشته اگر چه آنها بر قلب خود خطور نميدهند كه موعود عيسى آمده باشد و ايشان ايمان نياورده 

ى سلسله ظهور قبل باشند و حال آنكه امر ظاهر است اين قسم ميگردد كه در نزد هر ظهور حق  

ت ميگذارد بر هر كه خواهد خود در دين خود محتجب ميمانند و خداوند من  بگمان احتياط و اجتهاد 

تر است نزد خداوند ازهر چيز زيرا كه هر چيز كه باشد و او  بهدايت خود زيرا كه آن هدايت اعز  

نباشد گويا هيچ چيز نبوده و نيست و هر گاه او باشد وهيچ نباشد چيزى از او منقوص نبوده و نيست 

شيئ فرض ت را مثل خلق كل  ت آنچه باو وعده شده خواهد رسيد زيرا كه خلق جن  در جن   و از براى او

كن آنچه ما يمكن در امكان او است خداوند در او خلق ميفرمايد زيرا كه او بوده بر هر شيئ قدير و 

 . له مخلصون ا كل   هللا ان  شيئ محيط و ما من اله اال   بكل  

 

ن يذكر هللا فى أشهر ب شر من الواحد الخامس فى ذكر الواجب فى كل  ابع و العالباب الس   { 6:  46} 

باهلل "انى الى ان ينتهى فى الث   "هللا اعظم"ل فى يوم االو   "هللا ابهى" ةكل يوم خمس و تسعين مر  

  .هراسع و العشر آخر يوم الش  فى يوم الت   "اقدم
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رموده هر نفسى را كه نود و ص اين باب آنكه از طلوع شمس تا غروب آن خداوند اذن فملخ  

يا امثال اين نوع  "هللا اكبر"يا  "هللا انور"يا  "هللا اظهر"يا  "هللا اعظم"يا  "هللا ابهى"پنج مرتبه بگويد 

ر اعظم و سه بشرف هدايت آن ني  در يوم قيامت از بركت تالوت اين اسماء مقد   كلمات ممتنعه لعل  

مهتدى گردد نه اينكه اين اسماء را  بهدايت حروف حى  طلعت قدم فائز گردد و تواند در آن روز 

ء على هللا است ات ادال  ء بر آن محتجب گردد زيرا كه مثل اين اسماء مثل كينوني  بخواند و از ادال  

همين قسم كه اين حروف داللت ميكند بر اينكه خداوند اعظم تر از اين است كه وصف كرده شود 

كند بر اينكه خداوند اعظم تر از اين است كه نعت كرده شود نه اين ات داللت ميهمين قسم اين كينوني  

ت خود تجاوز نمايند زيرا كه سبيلى از براى احدى بسوى ذات مثالي   است كه حروف واحد از حد  

 اسماء او هستند بر خلق ازل نبوده و نيست وآنچه در امكان ممكن خلق او است و حروف واحد ادال  

 هللا وحده وحده و در مقامى كه آنها ديده ميشوند خلق هللا اند و در يشود اال  او كه در آنها ديده نم

 قون كه در آنها غلو  ند ان يا عباد هللا تت   هللا آن وقت حروف حق  مقامى كه ديده نشود در ايشان اال  

در  ايشان كنند در حق   ننموده اگر چه هر چه غلو كنند نتوانند ادراك كنند ايشان را و هر چه دنو  

 ت افئده ايشان هست كه داللت نميكند اال  ايشان بمرآتي   ت ايشان بوده وهست ولى علو  اقرار عبودي  

على هللا وحده از اين جهت حروف تسبيح و تحميد و تهليل وتكبير خداوند عالم ايشان را قرار داده نه 

ر حروف هللا اكبر همين قسم كه د در حين تكبير نظر كنى بايشان كه حين نظر محتجب ميگردى بل

 .له عابدون خلق هلل و كل    هللا قل كل  ات هم مشاهده نميشود اال   هللا را در آن كينوني  نمى بينى اال  

 

ضا بينهما ق الر  راء اذا تحق  امن و العشر من الواحد الخامس فى البيع و الش  الباب الث   { 6:  46} 

نزيل بين من كبير و يجوز الت   راء من صغير اوالبيع و الش   نحو كان و لو كان بنفس العمل يصح بأى  

   .ءر على ما يرضى بين المشترى و البايع و هو الى اجل على بهاء و ان ينقص له بهايتج
 

ق رضاء بينهما و اذن فرموده ص اين باب آنكه خداوند اذن فرموده در بيع و شری بتحق  ملخ  

رضا شود از طرفين بيع و شری صحيح صغير و كبير و حر و مملوك را همين قدر كه استعالم 

ار را در تنزيلی كه دأب ميگردد در بيان اگر چه باشاره يا نفس عمل باشد و اذن فرموده خداوند تج  

در  در معامالت خود قرار دهند تا آنكه كل   است امروز ما بين ايشان و بر آنكه تناقص و تزايد باجل  

 در بيع آيت شمس حقيقت و شراى ما م ظهور حق  ل در يوشاكر باشند لع   سعه فضل و رحمت حق  

 .العاملون ل بذلك ينجى يومئذ كل  دون او باو برضاى او و نفوس خود ايشان واقع گردد لع  

 

 ص و ان  عشر حم   ةالمثقال تسع اسع و العشر من الواحد الخامس فى بيان ان  الباب الت   { 6:  45} 

الف دينار و  ةصا من الفض  عشر حم   ةر و بها تسعالف دنيا ةهب عشرص من الذ  عشر حم   ةبها تسع

من يصغر لم يكن عليه شيئ و من لم يكمل عنده عليه الحول و لم يبلغ مقدارهما على عدد حروف 
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 ةمثقال ذهب خمس مائ و اربعين مثقاال فمثل ذلك فاذا بعد ذلك من كل   ةا حين اخذ البها خمسمائالط  

ل  ان يأتى من يقدر لع  لم يتجاوز حدوده و ماله ان يسئل اال   ان  خمسين يؤتى ملك البيان  ةو من الفض  

  .اكرينن بذلك من الش  و يكون   "من يظهره هللا"بذلك ينصر 
 

د ص اين باب آنكه خداوند بوده خالق خلق و ملك خود و از اينكه ملك او در نزد غير موح  ملخ  

نصرت دين ايشان هرگاه يك حول گذشت بكسى كه والى ايشان است در  نباشد اذن داده بر اينكه كل  

ر نشد بر يد مؤمنی كه بنوزده قسمت و مقدار آن از پانصد و چهل مثقال گذشت و واحدى مصغ  

رسيده باشد بر اينكه از هر مثقال ذهب كه نوزده نخود ميباشد پانصد دينار و از هر مثقال نقره كه 

از بحر جود او  "من يظهره هللا"در يوم ظهور  لنوزده نخود است پنجاه دينار بملك بيان داده شود لع  

بخود او باشد و اين از حقوق هللا  مستغنى گشته و بر او حزنى وارد نياورد اگرچه بنفسى اقرب كل  

اللباب مشهود است ولى از براى قاف نزد اولوا كه در آن سر   "من يظهره هللا"بوده از براى 

حزنى بر او وارد نيايد و مضطر نگردد كه از حدود  ل در آنوقتمنتظرين ظهور خود اذن داده لع  

هللا تجاوز نمايد و نفسى از اون محزون گردد چه آنكه در بيان هيچ عبادتى نزد خداوند محبوب تر 

ر نبوده ازنفع نفسى بنفسى اگر چه بادخال سروری در قلب او باشد و هيچ عملى ابعد تر نبوده بض  

ر قلب او باشد نه اين است كه باسم او كنند آنچه ميكنند و يوم نفسى نفسى را اگرچه بادخال حزنى د

ل كنند مثل آنكه امروز آنچه ما على االرض ظهور او اسمش را احتياط گذاشته و در تصديق او تأم  

ى آن ظهور ظاهر گشته ميكنند آنچه ميكنند ه كه در هر ظهورى باسم نب  لي  ت او  است باسم همان مشي  

از  ظهورات نزد او شبحى است چه واقع شد بلكه آنچه ضر   ظهور كه كل   ولى ظاهر است در اين

منسوبين بظهور قبل او ظاهرگشت از منسوبين بظهور قبل قبل او نگشت اگر آنها تصديق نكرده 

 عيان انتساب ظهور قبل او ظاهر است و اگر كل  ى هم بر شيعيان او وارد نياورده ولى از مد  ضر  

اداى تكليف خود را  يند شبهه نيست كه در اطاعت معبود خود مؤمنين بحق  عدالت او را مشاهده نما

خواهند نمود اگر چه در اين ظهور بر خيط رضاء هللا حركت كند از فتح ما على االرض مستغنى 

ت گذارد و از حقوق هللا بر ايشان عفو فرمايد زيرا كه اينقدر ين در ملك خود من  ميگردد كه بر مستظل  

مستغنى شوند  در نصرت او قدم گذارند كل   ند ما على االرض بوده وهست كه اگر كل  از براى خداو

ه و بهاء هر دو بخنچه ظاهر واذن داده شده كه مقدار هر مثقال ذهب نوزده نخود گردد وهمچنين فض  

است امروز واگر خواهند صرف نمايند هر يكى را بنوزده صرف شود كه بر ايدى مؤمنين بيان 

ر اين حكم اسرار شاكر گردند و د در سعه فضل حق   ذهب متقلب نگردد تا آنكه كل  ه و غير فض  

اسرار توحيد را  مخزون گشته که اگر كسى از روى بصيرت نظر كند كل   ةالفئدحكمت نزد اولوا

ها را در مقام خود در جايی كه بيان قاف بعين يقين مشاهده ميكند و در حينی كه هيچ اخذ نشده حد  

ه امروز ار در اين حکم در بهاء ذهب و فض  داخل آورده اگر چه از براى تج   ما يستحق   شده در ظل  

ه كسى بوده يك قران بر او است نقصى ظاهر است ولى بعد از جريان مرتفع ميگردد و اگر بر ذم  
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 آنكه كه بيست و هشت نخود دهد نه بهاء آنرا و همچنين در ذهب بيست نخود دهد نه بهاء آنرا اال  

محزون نگردد در يوم  اينها از براى اين است كه نفسى در سبيل حق   ين بيع وشری شود كل  بهم

در حين ظهور امرى واقع نشود كه خلق نار گردد در نفوسی كه در بيان حكم ايمان  ظهور آن لعل  

تر  تى از نفس عمل باوامر هللا اعلىيقين هيچ جن   بر آنها ميشده و هللا يهدى من يشاء الى صراط حق  

دى نفسى بر نفسى نبوده اگر چه بقدر از تجاوز از حدود هللا و تع   دين و هيچ نارى اشد  نبوده نزد موح  

من فضله  ا كل  و ان   بالحق   بين الكل   ةل يوم القيمخردلى باشد در نزد عاملين باهلل و آيات او و هللا يفص  

 . سائلون

 

عشر جلدا يكتبن فى  ةم البيان ال يزيد على تسعادس فى نظل من الواحد الس  الباب االو   { 2:  4} 

ما االبواب فى و ان   ةصور العلمي   ةت  فاسير و الس  الت   ةت  المناجات و الس   ةاالولى اآليات و االربع ةثالث

دد االلف خير ع لو لم يكن من اقل   ةنفس صحيف ذلك من الواحد الى المستغاث و ان تكون مع كل   كل  

   .يحسب ةما االعراب عشرما البيت ثالثين حرفا و ان  ه كيف يشاء و ان  ن بله من اآليات ليتلو
 

ى آنكه اگر كسى ص اين باب آنكه هيچ شيئی نزد خداوند محبوب تر از اعتدال نيست حت  ملخ   

او اعتدال ظاهر فرمايد بايد بر نهجى باشد كه صاحب  ارضى را مالك باشد اگر خواهد در حق  

ل آن را از آخر زياده نبيند جايی كه نظر در آن نظر كند بقدر ذكر شيئ او  ت اسطرالبى با منتهاى دق  

در ارض چنين محبوب خداوند باشد چگونه است در مواقعی كه توان اعتدال را ظاهر كرد و اذن 

با منتهاى اعتدال و نظم و  فرموده خداوند در نظم بيان بر اينكه از نوزده جلد زياده نگردد و در كل  

ل آن زياده نه بيند نه اين است كه گردد كه اگر كسى نظر كند در آخر آن يك حرف از او  ترتيب ثبت 

اين قسم امر شده ولى اين در منتهاى مقام اعتدال است كه ذكر ميشود بلكه اعدل از اين هم در علم 

ل آنچه ناز خلق ممكن نيست بكل   ه شود كه اين قسم در حق  خداوند گذشته كه مالحظه اعداد حروفي  

ه اطالق برآيات وحده ميگردد زيرا لي  ل و نه در ثانى امر نشده و اسم بيان بحقيقت او  شده و نه در او  

ه اطالق  على هللا وحده و در حقيقت ثانوي  نه كبرى كه داللت نميكند اال  ت عظمى و بي  كه او است حج  

 ه ميگردد ولى كل  فارسي   ه و در خامس بكلماتبمناجات و در ثالث بتفاسير و در رابع بكلمات علمي  

ل ظاهر است در آخر هم مستور است فصاحتی كه در او   آيات ذكر ميگردد اگر چه آن سر   در ظل  

نتوانند درك نمود ذكر نشده و مراد از اين ترتيب اين است كه در يوم ظهور صاحب  ولى چون كل  

ل يوم ظهور ت سائر باشند لع  كينونيات مشابه با حروف واحد گشته باشد و در بحر وحداني   بيان كل  

ر اعظم حاضر شوند توانند بضياء شمس حقيقت مستضيئى گردند و بقرب افئده خود نزد آن ني   حق  

مراتب خمس ذكر شود بر منتهاى  ه كه ظاهر است و در هر يك اگر از كل  ه و دنيوي  بدون شئون ديني  

سن جارى است و در رباع بعد لبن لم ل ماء غير آاگر چه در ثالث او   اعتدال محبوب است نزد حق  

كبير جارى ولى در هر يك كن الت  ه بعد ما يذكر فى الر  ه بعد خمر توحيد و در ست  ر طعمه و در ست  يتغي  
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ظاهر و باطن بوده وهست بلكه در هر حرف ناظر مشاهده ميكند بلكه در هر نقطه چنانچه آن  كل  

ت آن ولى نه اين است كه در اين واحد ل كينوني  ذات اركان اربعه است در صورت دليل است بر مثا

آن اينكه در اين واحد ديده  غير واحد ديده شود كه اگر يكى مزيد گردد عشرين ميگردد نه اثنين سر  

ل توانند حاضر شد  مثال واحد بال عدد از اين جهت است كه بقرب فؤاد خود نزد واحد او  نميشود اال  

از مبدأ ظهور يك ماء  د شود ولى كل  يان اگر چه امر شده كه مجل  ل ظهور قيامت نظر كن در بدر او  

اين حروف واحد همان حيوان است نه اين است كه خالقى غير هللا يا رازقى دون آن  بوده كه در كل  

ل خلق او است كه داللت ميكند در صقع امكان يا مميتى يا محيى سواى او باشد بلكه اين واحد او  

ت ذات ال يعرف بوده و هست و  آن وحداني  است که در امكان ظاهر شود و اال  تى كه ممكن بوحداني  

مقترن بذكرى نميگردد و اون داخل عدد نبوده ونيست و معروف نميگردد بهندسه و ثمرۀ اين نظم 

 مؤمنين ببيان بهدايت حروف واحد مهتدى گردند ولى مغرور نگشته بحب   كل   آنكه در يوم قيامت لعل  

كه آن روز روز امتحان است اگر كسى آن نقطه و آن حروف را دوست داشت  حى  نقطه و حروف 

 نظر کن چقدر و بهدايت آنها مهتدى گشت دليل است كه اين نقطه و حروف را دوست داشته و اال  

عى دوستى و طاعتند و حال آنكه از هزار يك داخل واليت اين آن را مد   نقطۀ قرآن و حروف حى  

در آن ظهور هم مثل اين ظهور فرض كن و مراقب باش كه بشيئ در آن نقطه و حروف نگشته 

او  مثل حديقه است در كف   "من يظهره هللا"بيان و ارواح آن در نزد  روز محجوب نگردى كه كل  

بوده  نازل شود در رحمت حق   كل   قرآن و ارواح آن اگر از نقطۀ بيان بلى در حق   چنانچه امروز كل  

رى گردد حكم آن ظاهر نظر كن ببين كه از حديقه هم خفيف تر است يا نه اين و هستند و اگر ال جا

ند كه هر يك بامرى از هر حرفى هزاران هزار نفوس مستظل   است حكم واقع عند هللا اگر چه در ظل  

بهمان يك خيط قائم است كه اون بر يد منزل قرآن بوده نه بر  زند ولى كل  اوامر قرآن مفتخر و معز  

مؤمنين بانجيل داخل در  ر كن اگر رسول خداوند يك آيه نازل فرموده بود كه كل  ن تصو  يد غير آ

آنها كند و حال آنكه احصا نتوان كرد بعضى از  رحمتند كسى ميتوانست حكم دون رحمت در حق  

 و همينقدر هم كه نفرمود و حكم دون آن فرمود نظر كن كه چقدر در حد   آنها را چگونه رسد بكل  

فانى ميگردند  زنده ميگردند و بيك الى او كل   علم كه بيك بلى كل   دند اين است جوهر كل  خود مان

ى ر است بلكه اين حكم حكم حق  ر كنند بقهر يا بغلبه يا شئون ديگر كه متصو  نه بشئونی كه تصو   بحق  

را و جهد خود  شيئ جارى ميگردد منتهاى جد  ر نه كه بر صرف كما هى كل  است كه فوق آن متصو  

بيان كالم ظهور قبل او است  از كلمات او بر او احتجاج نكرده كه كل   فرموده كه در يوم ظهور حق  

 در قبضه او است و در نزد كل   خلق زيرا كه روح كل   و او است عالم تر بخنچه نازل فرموده از كل  

امروز كسى افالطون   كه اليق ذكر نيست چنانچه اگرباشند و اال   مستقر    شبحى اگر بر حق  نيست اال  

را آيا ثمرى خواهد بخشيد او را علم او سبحان هللا عن  زمان باشد در هر علمى اگر تصديق نكند حق  

ذالك بلكه از براى او علم نبوده وعلم اون است كه علم بخدا و رسول و مظاهر امر و مظاهر حكم 

ظاهر  -الم عليه الس   -در زمان عيسى ننمايند چنانچه  ةآن باشد و ما دون آنرا اطالق علم اولواالفئد
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الم نكرد ثمرى نبخشيد در نا و عليه الس  ت حضرت عيسى علی نبي  باين اسم همينقدر كه اقرار بنبو  

اهل بيان در جوهر علم مثل او  كه اگر كل   "من يظهره هللا"ر كن نزد ظهور او و همچنين تصو   حق  

قون و در نظم آيات ترتيب آن اه تت  اي   ن ان يا اولوالعلم ثم   بتصديق باو فلتعتبر  گردند ثمر نمى بخشد اال  

سوره بسوره از يك آيه گرفته تا باسم مستغاث منتهى گردد و سزاوار است كه در نزد هر نفسى يك 

ذ است و هر سى حرف يك بيت و با ذ  صحيفه كه اقال هزار بيت باشد ازشئون بيان هر كس بخنچه متل  

بيان مثل جوهرى است كه كسى نزد كسى امانت  گردد و مثل كل  اعراب چهل حروف محسوب مي

خواهد اخذ نمايد آنچه بايشان داده قدر شيئ صبر  اگر از كل   "من يظهره هللا"گذارد در يوم ظهور 

ننمايد نه اينكه يکی بمسئله فروع آن محتجب گردد و يكى باصول آن و يكى بشئون حكم و يكى 

و راجع باو ميگردد او را شناخته بخيات او و احتياط در عرفان او  از او است بلكه كل   بشئون عز  

ل ميكنيد همان آيتى نكرده كه بقدر همان در نار محتجب خواهيد بود واگر در ما بين خود و خدا تأم  

ه ميكنيد مثال او است كه در افئده شماست كه باو از او محتجب كه ما بين خود و خدا بان توج  

كسى كه از براى عرفان او خلق شده ايد و مراقب بوده كه اگر او نشناساند خود نگرديد و بشناسيد 

ت نباشد را كه بر هيچ كس بقدر شيئ حج   را باسم خود ولى بشئون ديگر بخيات خود ميشناساند كل  

گاه هست كسى در بيت خود نشسته و در بيان ناظر است كه رسول او بر او وارد ميگردد با كتاب 

ر نبوده در دين خود يقين نميكند و فى الحين داخل نار ميگردد و حال آنكه بيانى كه او و چون بصي

باو عمل ميكرده از نفس او بوده و كتابى كه بر او نازل فرموده بخيات خود اعظم از آن است نزد او 

زيرا كه آن موهبه خداوندى است در آخرت باو كه اعظم تر است نزد خداوند از ظهورات قبلى كه 

او نازل فرموده از مكمن جود و غيب خود مثل امروز نگشته كه در نزد هر نفسى قرآنى هست  بر

ن بدين اسالم است ولى از منزل و منزل عليه محتجب است چه بسا بهاء قرآن آن هزار كه باون متدي  

مثقال ذهب است ولى بشيئی از منزل و منزل عليه محتجب ميگردد كه اگر بداند راضى ميشود كه 

ق از ت را نموده كه صراط اد  اش خلق نشده بود كه از ثمرۀ وجود خود بى نصيب گردد كمال دق  ك

ل هللا فى يعيده قل انتم بما نز   شيئ ثم  هر شيئ است ولى بعلم بخن اوسع از هر شيئ است و هللا يبدؤ كل  

ل نازل آنچه در او   ل آن تا آخر آن زيرا كهالبيان لتوقنون وعلم بيان منوط است بعلم نزول آن از او  

ل از آخر ه در آن ظاهر گشته نه اين است كه باو  ه است و بعد مقادير بياني  شده طبق احكام قرآني  

ل ننموده بلكه هر حرفى در مقام خود از نار و نور محتجب گردند يا بخخر ناظر شده و نظر در او  

 هى و آن ظاهر تر است و كل  در صقع خود مذكور بوده وهست ولى هر چه بديع تر ميگردد مراد ال

دين عرفان او است و علم باوامر او و هللا يهدى من يشاء الى  بيان قول نقطۀ حقيقت است چنانچه كل  

 .يقين صراط حق  
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و امر  و قدر ارتفع حكم الكر   ادس فى ان حکم البئر حكم الكر  انى من الواحد الس  الباب الث   { 2:  5} 

الث و ره الث  ر فى نفسه لنفسه و لغيره بنفسه اذا لم يتغي  ه  ء طهر طاهر مطالما اء طاهر و ان  بم الكل  

  .ه و بالعكسان حكم بعضه حكم كل  
 

ص اين باب آنكه خداوند عالم بجود و فضل خود حكم ماء كاس را مثل ماء كثير فرموده ملخ  

مينمودند مرتفع  در سعه فضل و رحمت او باشند و آنچه قبل در بئر بما يقع فيه عمل تا آنكه کل  

فرموده ولى در هر حال دوست داشته كه در هيچ ارضى نباشد كه در آنجا عبادى ساكن باشند مگر 

آنكه حوضى از ماء باشد كه تلطيف و تطهير سهل باشد وهيچ بيتى نيست كه در آن حوض بنا نشود 

اهل بيان در  ينمايند كل  مگر آنكه مالئكه در آن عبور نميكنند اگر امر از قبل هللا شود بكره عبور م

 ت نموده كه از نفسى ممنوع نگردد و سريان حكم طهارت در اين ماء ظاهر نشده اال  اين فضل دق  

على هللا هست و  هم مدل   على هللا هست كل   بحكم ماء بحر توحيد كه همين قسم كه يك قطره آن مدل  

ستيالء ماء بر آن شيئ بهتر است ر بوده و هست و در حين تطهير اماء بنفسه طهر و طاهر و مطه  

تطهير  ل مرتفع نظر نموده كه كل  از وقوع آن شيئ در آن زيرا كه در آن كره ظاهر است و در او  

حكم فرمايد بطهارت  در قول هللا بوده كه بواسطه آن ماء طاهر ميگردد و اگر در يوم ظهور حق  

 بامر او چه ظهور اون نميشود اال   ر است نه نفس شيئ اگرشيئ مستعجب ندانسته كه قول او مطه  

اهل بيان بطهارت حكم قبل او در ماء با منتهاى اجتهاد عمل مينمايند ولى در  گويا ديده ميشود كه كل  

يوم ظهور آن بهمان شئون محتجب ميگردند مثل آنكه امروز ظاهر است اى اهل بيان نكرده آنچه 

د و اجتهاد ميكنند و در طهارت منتهاى ج  اهل قرآن كردند كه در طهارت جسد خود بماء جسدى 

غير هللا  جسد ذاتى بماء توحيد محتجب ميگردند كه طاهر كنند خود را بدان كه در هر فؤادى كه حب  

دون حروف واحد و  در آن باشد طاهر نيست عند هللا و همچنين هر روح و نفس و جسدى كه حب  

ه حكم طهارت جسد بر طهارت جسد ذاتى ميگردد هم در او باشد طاهر نيست عند هللا زيرا كمن يحب  

ت نصارى در تى از مل  كه اون بايمان طاهر ميگردد نه غير آن كه اگر غير اين بود امروز هيچ مل  

من "ظاهر جسد تلطيف زياده نمى نمايند و حال آنكه حكم آنها ظاهر است وهمين قسم حين ظهور 

و كه اگر يومى هزار مرتبه در بحر داخل شويد و خود را بايمان با طاهر نموده كل   "يظهره هللا

محجوب نگشته  سات از حق  خارج شويد حكم طهارت جسدى نميشود چگونه ذاتى گردد باين تقد  

چنانچه امروز محجوب هستند در طهارت ظاهر جسد چنين محتاط است كه عديل ندارد و پنجاه 

ل ميكند از ت او را مبد  آن طهارت كينوني   ل درهزار بيت در او تصنيف مينمايد ولى در جائى كه تأم  

ت حكم طهارت پروا نميكند بلكه فتوى ميدهد بر آنچه قلم حيا ميكند كه بر آن جارى گردد منتهاى دق  

 را نموده كه نه از ظاهر محتجب گرديد و نه از باطن بلكه هر دو را با منتهاى كمال داشته باشيد لعل  

ر س مستضيئی گرديد واگر آن شمس حقيقت در آنى بخنچه متصو  توانيد بضياء شم در يوم ظهور حق  

است كه اطاعت نموده عمل نمايند زيرا  حق   است حكم طهارت نمايد در هر چه كه حكم شود بر كل  
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كه آنچه امروز ميكنيد از امر قبل او است و در نزد او در هر حال مبدأ امر سواء است و حكم بعض 

ت بر آن باقى نمانده باشد دو مرتبه رى نمودن آن بر شيئی كه عيني  او است و بجا از ماء حكم كل  

طاهر ميكند آنرا ولى در وقوع آن در ماء يك مرتبه كافى است اگر مائى باشد كه نفس بر آن كرهى 

 بچنين مائى محبوب نيست تطهير و اگر مائى شيئ دون طاهرى او را ت و اال  نداشته باشد در قل  

 آنكه حكم ماء ت استعمال از آن و حكم طهارت از نفس ماء مرتفع نميگردد اال  ر كند محبوب نيسمتغي  

ر گردد طاهر است و اگر مخلوط بتراب گردد حكم در اون نشود و از شيئ طاهر اگر چه متغي  

مضاف باو نميشود و با ماء مضاف تطهير جايز نيست تا آنكه اغنياء بر فقراء اظهار ارتفاع ننمايند 

اوند امر اقرب از لمح بصر است ولى هيچ شيئی محبوب تر نزد خداوند نيست از آنكه  نزد خدو اال  

ماء را با منتهاى طهارت حفظ نمايد كه اگر علمى احاطه كند كه اين ماء كأس بر ارض غير طاهرى 

است  گذشته بر قلب مؤمن لطيف گوارا نميخيد و اينكه بعد از تغيير حكم بطهارت شده جهت سعه كل  

ت در كدام نفس است كه ميل كند بقرب بخن تا آنكه بتطهير رسد و نزد خداوند محبوب نيست دق   و اال  

تر است  طهارت را كه مورث امرى ميگردد كه آخر ضرر بخن نفس ميرساند بلكه نفس مؤمن اجل  

شأن  از براى اين كه نفوس تربيت شوند بر ر سازد بلكه او امر طهارت كال  از اينكه شيئی او را متغي  

 لطافت و طهارت بشأنی كه هيچ نفسى ازنفس خود بشيئی مكروه نگردد چگونه رسد بديگرى لعل  

در يوم ظهور هللا واقع شود و كرهى از او مشاهده شود كه دون رضاى او دون رضاى خدا است و 

ه خود را رضاى او رضاى خدا است و در هر حال سزاوار است كه عبد مؤمن بعواطر قوه شام  

خود روايح دون مؤمنين را استشمام  ى استشمام ننمايد وهمچنين در سر  ايد كه رايحه دون حب  حفظ نم

كم ان يا عباد ركم باذن رب  ه  ما الماء يطو ملتفت نشود قل ان   ننمايد كه از رضاى محبوب خود باز ماند

 . هللا فاشكرون

 

من بيت  ةقري بآن يبنوا عباده فى كل  هللا قد حكم  ادس فى ان  الث من الواحد الس  الباب الث   { 2:  0} 

   .حر  
 

از بركت حكم رسول  ص اين باب آنكه در اين ظهور چون واقع شد آنچه واقع شد و كل  ملخ  

مبدأ حكم راضى شدند آنچه ظاهر  ف بوده اند و در حق  باين نعمت متلط   -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

تلطيفى بنا كنند   آنكه در آن محل  آن ساكن نگردند اال   اين جهت امر شده در بيان كه هيچ بر است از

تلطيف عمل نمايد در دين بيان زيرا كه در  بنحوی كه اگر يومى مؤمنى مبتال گردد تواند بمنتهاى حد  

آن بقدرى كه امر شده در تلطيف در اوامر ديگر نشده و نهى شده كه كسى شيئی را با نقص ظاهر 

مال اون داشته باشد مثال اگر كسى بناى عمارتى گذارد و آنرا بكمال آنچه فرمايد با آنكه اقتدار بر ك

در آن ممكن است نرساند هيچ آنى بر آن شيئ نميگذرد مگر آنكه مالئكه طلب نقمت ميكنند از 

خود وصول الى ما ينتهى در  ات آن بنا هم طلب ميكنند زيرا كه هر شيئ در حد  خداوند بر او بلكه ذر  
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كه  اون ظاهر نكرد از او سؤال ميشود لعل   ا دارد وهمينقدر كه كسى مقتدر شد در حق  ن  خود را تم حد  

اگر يومى شمس حقيقت در ظهور آخرت بر گذرد بارضى مشاهده طاعت خود را از مؤمنين بخود 

ق هر مقامى است بنحوى ظاهر سازند كه انسان طويل نمايد و امر شده در اين دين ابوابى كه ما يتعل  

بال خفض رأس خود داخل گردد و در هر يوم هر شأنى كه باون مرتفع ميگردد مقاعد اليق  تواند

شيئی كه سبب حزن گردد در ملك او مشاهده نشود زيرا  در يوم ظهور حق   است كه ظاهر نمايند لعل  

ثمرات ظهور قبل و آنچه بر او گذشته از سنين بايد در يوم قيامت ظاهر گردد و در ظهور  كه كل  

ظاهر فرمايد او را ولى از مبدء ظهور تا  از سن   خداوند عالم است كه در چه حد   "ن يظهره هللام"

خلق كه بعد از اون  عدد واحد مراقب بوده كه در هر سنه اظهار ايمان بحرفى ظاهر گردد از كل  

س بوده  بظهور بعد چنانچه در اين ظهور هر كديگر نتوانند اظهار ثمرات ظهور قبل را نمايند اال  

باب تجاوز  مشاهده در اين امر نموده كه ثمرات هزار و دويست و هفتاد سال را نگذاردند كه از حد  

 ق نگشت باظهار ثمرۀ وجود خود خود بنفسه محتجب ماند و لكن در ظهور حق  نمايد و اگر موف  

لى ما يمكن ع منتهاى سرعت نموده كه امر هللا اسرع است از هر شيئی و در حين استماع ظهور كل  

آنچه كرده و بسا  ثمرات بيان را ظاهر نموده كه اگر قدر لمحۀ فصل بهم رساند محو ميگردد كل  

  .  آنكه در ثمرۀ بعد ظاهر شود يفعل هللا ما يشاء و يحكم ما يريدباشد كه از او مقبول نشود اال  

 

قطع الخمس غير حروف ادس ما اذن هللا ان يسكن على ابع من الواحد الس  الباب الر   { 2:  2} 

   .مانالبيان و ان طال عليه الز  
 

ص اين باب آنكه همين قسم كه خداوند عالم جوهر از هر شيئی اخذ ميفرمايد كذلك در ملخ  

 كلمۀظهور حرف هاء جواهر ارض را اخذ فرموده و در حدود هاء قرار داده زيرا كه اشراق اين 

قع ديگر بلكه از اين قطع بقطع ديگر سرايت كرد بر اين حدود خمسه اقرب تر ظاهر گشت تا موا

هم در اراضى امر هللا نزد  همين قسم كه انفس در اين اراضى سبيل هدايت انفس شدند همين قسم

در ارض فاء العلم ظاهر است و در پنج مراتب توحيد افئده اهل آن متعارج الى هللا هستند اولو

حين مشرق ميگردد و در عين مظاهر توحيد افئده مسب   در مراياى ﴾ هوان ال اله اال  ﴿مظاهر توحيد 

دين و در در افئده موح   ﴾ هللاال اله اال  ﴿سين و در الف مظاهر توحيد ان مقد   ةافئد در ﴾ اناان ال اله اال  ﴿

مين در مراياى ال رين و در ميم مظاهر افئده معظ  در افئده مكب   ﴾ انتان ال اله اال  ﴿خاء مظاهر افئده 

ۀ اين مراتب ظاهر بلكه در هر ذر   كل   شيئ بامره مستضيئ اگرچه در هر ارضىذى خلق كل  ال   اله اال  

ه صعود نمايند و ي  ولى حكم بر ظهور است و ايصال مدد از مبدأ تا آنكه اهل آن توانند بر جوهر كل  

در ات خمسه در اسماء خمسه بحدود هاء در هيكل انسانى تعبير ميگردد كه اگر كسى نظر كند بجن  

من "است الى ظهور  ارض خطوط هاء را در اين خمس مالحظه ميكند ولى اين حكم مستقر   كل  

اشراق مبدء ميگردد زيرا كه در ظهور فرقان مكه مبدء اشراق اراضى  آنوقت از محل   "يظهره هللا
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گشت ودر ظهور بيان ارض فاء خداوند عالم است كه آن شمس حقيقت از كدام افق ارض طالع گردد 

ه هللا نماند كه اگر قدرت مشاهده ۀ ما ال يحب  اين جهت است كه حكم شده كه بر اين قطع بقدر ذر   از

ميشد هر آينه امر ميشد كه از فوق ماء الى حدود مرتفعه بر آن از الماس مرتفع گردد كه علم نفسى 

يشاء هللا و  ان ه اين خلق ممتنع است اال  در ان غير شيئ محبوب محيط نگردد ولى حال كه در قو  

 مستقر   ثواب يك نفس بر اين پنج قطع افضل است از عبادت دوازده هزار سال اگر در ايمان بحق  

از ياقوت احمر گردد هر آينه امر  كن وهر گاه ممكن بود كه سور كل   اخذ ظل    در ظل  باشد و اال  

اشراق  محل  ارض و قطعى كه  ز باشد از كل  الهى جارى ميگشت كه هيكل هاء در اراضى ممي  

 آنكه قبول سجده از براى قطع آن و اين قطع مرتفع نميگردد اال   ظهور هللا شده مرتفع گردد بر كل  

ارض چنانچه نفوس بر آن اگر   خلق نمی شد اين است افتخار آن بر كل  من يظهر هللا نموده و اال  

ل او بوده كه آنچه سزاوار اختيار قبول ايمان باو را نميكردند خلق نميشدند در هر شأن سائل از فض

از او است امروز نظر كن در قرآن كه  ممكنات اشراق فرمايد كه مدد كل   بحر جود او است بر كل  

د ميگردند واگر حشر ميگردند و از او مم   ﴾ةلواقيموا الص  ﴿ در ظل   يومى چقدر نماز واقع ميشود كل  

بلكه اگر قيامت اين ظهور بر پا نشده  حاوى بود كلمۀمل می شدند اين ما على االرض هم متح   كل  

امر هللا و  ين را و انقطاعى از براى مدد او نبود اين است علو  بود الى ما ال نهايه مدد ميداد مصل  

 در مقام خود مثل شمس در نقطۀ زوال مستقر   كلمۀبخن مهتدى ميگردند و آن  حكم او كه كل   سمو  

ز از جوهر علمى كه مقترن با عمل گردد وهيچ علمى است و هيچ شيئی را خداوند خلق نفرموده اع  

بسوى او زيرا كه فرق  ع بر او الى يوم رجع كل   علم بمبدء امر و احاطه شئون ما يتفر  نيست اال  

مؤمن با غير او نفس علم است نظر كن مؤمنين بقرآن بعلم آنكه اون كتاب هللا هست مؤمن شده اند و 

بعدم علم دون مؤمن گشته اند وهمين قسم در مظهر حقيقت  ما على االرض مادون آنها از كل  

 و يكی بر او كرد آنچه كرد بغير حق   مشاهده كن در يوم عاشوراء يكى جان ميدهد از براى او بحق  

را مثل شمس فرض   در صورت انسانى هر دو بظاهر هستند مثل حق   محض علم و اال  اين نيست اال  

قدر كه مقابل شد حكايت ميكند از او و مثل غير مؤمن را مثل كن و مثل مؤمن را مثل مرآت همين

س در او نيست اين است كه آن جان فدا حجر فرض کن كه هرچه شمس بر او اشراق كند امكان تعك  

ميدهد و آن بر او ميكند آنچه ميكند ولى اگر خدا خواهد آن سنگ را هم مرآت كند مقتدر است ولى 

خواست بلور شود هر آينه خداوند او را خلق ميفرمود بر صورت خود بنفسه راضى شده كه اگر مي

ت چنانچه در آن روز آنچه سبب ايمان مؤمنان گشت بعينه همان سبب هم از براى او بود بلوري  

ببيان  وليكن چون محتجب بود بهمان سبب محتجب شد چنانچه امروز ظاهر است كه مقبلين بحق  

فرض كن كه آنچه  "من يظهره هللا"ن قسم در يوم ظهور مقبلند و محتجبين بهمان محتجب و همي

ن ميشود باو است اگر چه قبل از ظهور در بيت خود ال يعرف ت در امكان هست يا بعد متكو  شيئي  

از او بوده  ه در گهواره از براى شير گريه كند كه همان وقت مدد كل  باشد بلكه قبل از حدود ظاهري  

بل او است و آنچه ميشود از ظهورات بعد او است و آن شيئ وهست آنچه كه بوده از ظهورات ق
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طالع گردد واحد بذات است در صقع ابداع و  واحدى است كه مثل آن مثل شمس است اگر بما ال عد  

بضياء او مستمد از عالم افئده گرفته كه  اختراع و كل   اگر غارب گردد واحد بنفس است در علو  

ماد كه منتها اليه ظهور فيض است منتهی گردد و هللا يسكن فى ج جوهر توحيد در آن مشرق تا حد  

  . ه كان ذا فضل عظيماضوان من يشاء من عباده ان  غرف الر  

 

جال باهلل اكبر و يجيبن ن الر  من يسل  أسليم بادس فى حكم الت  الباب الخامس من الواحد الس   { 2:  6} 

   .هلل اجملمن باهلل ابهى يجيبن باساء يسل  و الن   ،باهلل اعظم
 

قرآن در مظهر تكبير ظاهر و خداوند عالم آنرا نازل بفناء  ص اين باب آنكه جوهر كل  ملخ  

ل شجره است كه تكبير گفت خدا را در ملكوت سموات و ارض و ما بينهما و بيان نموده و آن او  

ف كرد يا خداوند جواب نازل فرمود كه آنچه طيران كردۀ اعظم تر است كبريائى آن كه توانی وص

محتوى امر شد در بيان سالم بتكبير بر خدا و جواب بذكر تعظيم او گردد  ذكر نمود و از اين سر  

مالقات كنند يكديگر را وثمره آن  كل   ،باهلل اجمل :و در جواب ،باهلل ابهى :وهمچنين در اولوالدوائر

خداوند او است اليق تقمص  در يوم ظهور من يظهر هللا توانند كه اقرار كنند كه بعد از آنكه لعل  

ت درابداع از اينكه وصف كرده نشود و نعت كرده نشود و ت و اجملي  ت و ابهائي  ت و اعظمي  اكبري  

قائلين بقول خود توانند كه اقبال بخن شمس حقيقت نمود و  ثناء كرده نشود و تمجيد كرده نشود لعل  

ك چنانچه اگر نظر در نفس خود متحر  همچنين در کل اسماء و امثال و اين حقيقت واحده در حول 

ظهور اسالم از او بوده و همين قسم اگر در عود نظر كنى جوهر  بدء فرقان كنى می بينی که  كل  

 نفس بدء اگر چه بظهور ركن تكبير را در حرف آخر مشاهده ميكنى كه ديده نشود در آن عود اال   كل  

مى كه اظهار علوم خود مينمود مدد آن از همان ظاهر بود ولى مدل بر تسبيح بود فوأد او وهمان يو

نقطۀ قرآن بود زيرا كه آنچه تنطق ميكرد راجع بخن ميشد اگر چه آن روز آن مظهر در بين يدى هللا 

آنچه  ر كن كه كل  د از او بودند بظهور قبل او و همچنين در ظهور بيان تصو  مم   بود ولى او و كل  

و وارد نيايد بلكه از براى او شود نه بر او و اين همه كه امر ت كرده كه بر اهست از او است و دق  

كه نقطۀ حقيقت در   ساير را چه حد  شده كه نفسى نفسى را محزون نكند از براى آن نفس است و اال  

ببركت اون محزون نشوند و  كل   آنها اين امر نمايد ولى چون در ليل اليل چشمها نبيند او را لعل   حق  

در بحر جود سائر شوند تا يومی كه خود را بشناساند بخلق خود و بفرمايد كه منم بواسطه آن  كل  

در يوم قيامت در ظالل نار هللا  باحكام آن عمل ميكنيد و اينكه كل   همان صاحب بيانى كه امروز كل  

 من شاء هللا از اين جهت است كه مى بينند پر شده سموات و ارض و ما نمی توانند داخل شوند اال  

ينهما از اوامر قبل او و چون او را در آن هيكل بغير عين او نظر ميكنند محتجب ميشوند و اگر ب

ببدء همان هيكل نظر كنند محتجب نمی شوند همين صلوتى كه امروز مى بينى كه احصا نميتوان 

كر آن او را در مبدء امر نظر كن در كتب كه چه كردند كه قلم حيا ميكند از ذ ين در ظل  نمود مستظل  
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مشاهده كن تا آنكه محتجب از  "من يظهره هللا"و همين قسم در بيان ببين و همين قسم در ظهور 

وحدت نگردى امروز نظر كن در اسالم كه  شمس حقيقت نگردى و در بحر كثرت محتجب از سر  

كه مبدء ميكنند و در شمس حقيقت  -ى هللا عليه و اله صل   -آنچه مسلمين ميكنند باسم دين رسول هللا 

ر نموده كه چه گذشت بر آن نه اين است كه آنچه گذشت بر مردم اسالم از قول او است قدرى تفك  

موعود بودند باسم آن حضرت  آن زمان منحصر بود بمؤمنين بانجيل و كل   تى باشد بلكه اهل حق  حج  

را می كردند و  اظهار دين او -الم عليه الس   -و وصف آن و خدا دانا است كه چقدر ها باسم عيسى 

اون شمس حقيقت بروايتى هفت سال و بروايتى نه سال اظهار قرآن را كما هى نتوانست فرمايد و 

مؤمنين ببيان در  كه وقتى كه اون ظاهر ميگردد كل   "من يظهره هللا"همچنين نظر كن در ظهور 

ز ايمان باو محتجب ذروه ايمان خود و انتظار خود ثابت و قائلند ولى بمجرد ظهور اگر هيچ نفسى ا

هباء منثورا ميگردند زيرا كه آنچه دارند از دين   اقرب از لمح بصر كل  نشد صدق ايشان ظاهر و اال  

ت را نموده كه در آخر هر ظهورى بارتفاع آن ظهور از مبدأ خود از ظهور قبل او است منتهاى دق  

ذين هم آمنوا ى على ال   يصل  ظهور محتجب نگردى كه اين است جوهر علم اگر توانى درك نمود و هللا

  . موقنون ةباهلل و آياته و هم بلقائه يوم القيم

 

 ما انشئت او تنشئ فى ها اال  الكتب کل   ادس فى حكم محو كل  ادس من الواحد الس  الباب الس   { 2:  2} 

  .ذلك االمر
 

نفس و اجساد ات افئده و ارواح و اص اين باب آنكه نزد هر ظهورى همين قسم كه كينوني  ملخ  

ت ظاهر ميگردد جوهر آن است كه قبل بديع ظاهر ميشود همين قسم اثمارى كه از اين اشجار محب  

ظاهر گشته كه اگر افئده يا ارواح يا انفس يا اجساد ذاتى بخنها مسترزق نشوند فى الحين موت ايشان 

د نظر كن ببين را درك ميكند كدام موت غير محبوب است كه از حكم دون ايمان عظيم تر باش

بود و  -الم عليه الس   -بشهادتين مسلم مسلم ميگردد و حال آنكه همين شهادتين در زمان عيسى 

من "امروز هست و چگونه حكم اسالم بر آنها نمی شود وهمين قسم است در اين ظهور و ظهور 

بديع گردد  جائی كه در مبدء امرى كه اسالم بخن منعقد است در هر ظهورى اين نوع "يظهره هللا

 آنكه در كتب اال   ع عليه آن از اين جهت است كه امر شده بر محو كل  چگونه است در شئون ما يتفر  

 -ى هللا عليه و اله صل   -اثبات امر هللا و دين او نوشته شود نظر كن از يوم آدم تا ظهور رسول هللا 

مرتفع شد و حكم غير  ر فرقان كل  بوده و من عند هللا ولى نزد ظهو حق   ه اگر چه كل  در كتب سماوي  

يت بر مؤمنين بخنها در فرقان نازل شد وهمچنين در نزد هر ظهورى نظر كن در جائى كه كتب حق  

منسوبه الى هللا در نزد هر ظهورى حكم بر ارتفاع آن شود چگونه است حكم كتب خلق كه در نزد 

 می نويسد بكل   "من يظهره هللا"شود سبه بشمس گويـــــا ديده ميآن كتب شبحى است در مرآت بالن  

دين كه اگر بر نفسى نازل شود و فى الحين مؤمن  شهادتين را باسم خود و او است جوهر كل   كلمۀ
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من "باو نگردد آنچه در بيان مالك شده محو ميگردد وهمين قسم در نزد ظهور بيان تا يوم ظهور 

ت است و آنچه در ت وحداني  او شود اثمار اين جن  بر  او مستدل   آثار نقطه و آنچه در ظل   "يظهره هللا

ل می شوند اين است مراد مل ميشوند آنچه متحم  متح   حديث رسيده كه شيعيان ما در يوم ظهور حق  

در غير مؤمنين باو همين حكم بود اگر  -ى هللا عليه و اله صل   -چنانچه حين ظهور رسول هللا  حق  

سى بذات مقد  نازل شده بود قسم  -الم عليه الس   -ند هللا بر عيسى چه آنها مسترزق بوده اند بخنچه من ع

يك آيه از آيات او را تالوت نمودن  "من يظهره هللا"كه شريك از براى او نبوده و نيست كه در يوم 

بر آن تالى می  بيان و آنچه در بيان مرتفع شده زيرا كه آن روز حكم ايمان اعظم تر است از كل  

 بيان رسيده باشد اال   آيه واحده باشد و بر غير او نميشود اگر چه باعلى درجه علو   شود اگر چه بنفس

و  "من يظهره هللا"آنكه راجع شود الى هللا اى اهل بيان محتجب نمانده از رزق بدع خود در ظهور 

او محتجب نمانده بمثل آنچه اهل فرقان ماندند زيرا كه بارزاق قبل او مسترزق هستند و بارزاق بدع 

علم و عمل اگر توانيد درك نمود و هللا يهدى من يشاء الى صراط  محتجب كه اين است جوهر كل  

 . يقين حق  

 

كاح وعدم جواز المهر ازيد الهل المداين على ادس فى الن  ابع من الواحد الس  الباب الس   { 2:  6} 

 و ال اقل   ةاال من الفض  هب و الهل القرى خمس و تسعين مثقاكثر من خمس و تسعين مثقاال من الذ  

بنفس الواحد و   واحدا و احدا بالعدد الزول اال  عود و ال الن  عشر فى كلتيهما و ال ينبغى الص   ةمن تسع

  .هلل ةيذكر فيها كلم ةضا بكلميرفع االنقطاع و يثبت االقتران بعد الر  
 

ان حدود انقطاع ص اين باب آنكه خداوند عالم از جود و فضل خود مرتفع فرموده در بيملخ  

را تا آنكه بر هيچ نفسى ذلى در رضاى خدا از براى او وارد نيايد و برضاى مرء و مرئه و كلمۀ كه 

ل داللت كند كه او بوده از براى خدا و هست و راضى است بحكم او بطورى كه در مواقع خود مفص  

االرض  موات و رب  الس   رب   نى انا هللذكر شده كه مختصر آن اين است كه اگر بگويد اين آيه را ان  

ر شده از حدود مهر و همين قسم از آن العالمين با آنچه مقد   ما يرى و ما ال يرى رب   شيئ رب  كل   رب  

طرف و هر دو مهر كنند بر لوحى و شاهد باشند بر آن از شهداء از طرفين ازعشيره او اگر از 

وده از براى اهل مداين كه مراد اهل شهر براى او باشد حكم اقتران ثابت ميگردد و خداوند حكم فرم

ى و آن بر نوزده مثقال عدد واحد و در ترق   باشند بر نود و پنج مثقال از ذهب عدد هلل فوق آن و اقل  

ل يك واحد باشد و ثانى تجاوز نميكند كه او   ل واحدا واحدا مزيد شود يا نقص شود كه از پنج حد  تنز  

ر هار واحد و خامس پنج واحد و در قرى بهمين قسم در فضه مقد  دو واحد و ثالث سه واحد و رابع چ

شده من عند هللا كه بفوق آن اگر قدر قيراطى باشد باطل ميگردد و به كمتر از آن اگر قدر عشر 

 فين در فضل و سعه رحمت حق  مكل   عشر قيراطی باشد باطل ميگردد و اين قسم امر شده تا آنكه كل  

سبل ديگر در اين مواقع صرف نمايند اگر الوف الوف بخشند بر يكديگر باشند و اموال خود را از 
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در سعه  بأسى نيست يا صرف نمايند در مواقع اقتران حرجى نيست بر آن اين نوع حكم شده كه كل  

هلل باشد  كلمۀيت اقتران بر آن منعقد می شود كه باشند و نظر كنند بخنچه كه حل   فضل و رحمت حق  

على هللا هست تجاوز ننمايند كه اگر  كه مدل   كلمۀاز مرآت اين  "من يظهره هللا"در يوم ظهور  لعل  

 آنکه آنروز بامر كسى در حين ظهور او ايمان باو نياورد اگر چه هلل گويد باطل ميگردد حكم او اال  

يكنند ملل چنان گمان ميكنند كه هلل ميكنند آنچه م او ثابت شود آنچه می شود از مواقع دين چنانچه كل  

 معليه -ه در ظهور ائم   ولى از براى خدا اگر بود چرا مردود ميشد وهمين قسم در اسالم اگر كل  

از براى خدا ميكردند چگونه باطل مى گشتند و همچنين در نزد ظهور شمس حقيقت اگر  -الم الس  

يا آنكه آيه و ان كه مى بينى كه ميگويند هلل ميكنيم  كسى هلل عامل بود منحرف از مرآت او نميشد كل  

  حكم دون هلل در حق  العالمين ميخوانند عند هللا كاذبند و اال   صلوتى و نسكى و محياى و مماتى هلل رب  

 ايشان نميشد بلكه بزعم خود از براى او ميكنند ولى بر او ميكنند آنچه می كنند اين است كه كل  

عمل كنند هلل  بيان الى حين ظهور كل  اعمال بعرفان همين قبول ميگردد و باطل ميگردد و اگر در 

ند عند هللا مقبول ميگردد عمل ايشان ولى در نزد ظهور مرآت او مستقر   عاملند هلل زيرا كه در ظل  

و الباطل ثالثا هر كس   ما جعل هللا بين الحق  اگر از براى او كردند هلل كرده اند و اال   "من يظهره هللا"

نفى محشور   محشور ميگردد و هر كس از براى غير او كند در ظل   هللااال   از براى او كند در ظل  

ميكنند  -الم عليه الس   -ت عيسى طائفند حول اين مرآت مثال آنچه كه ام   ميگردد ولى در هر حال كل  

على  كه آن زمان مرآت مدل   -الم عليه الس   -بگمان خود از براى خداوند ميكنـــــند بواسطه عيسى 

اگر از نصارى كسى ايمان بخن حضرت  -ى هللا عليه و اله صل   -حين ظهور رسول هللا هللا بوده ولى 

عند هللا ظاهر گشت بچيزی كه نزد رسول   كذب كل  آورد آن بوده كه از براى خدا عامل بوده و اال  

بوده ظاهر گشت زيرا که ذات ازل لم يزل و ال يزال از برای او تغييری ن -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

و نيست و شهادت بر شيئی بشأن قبل از شهادت در اون ذكر ميشود و موصوف باين وصف مظهر 

ه باشد كه در هر ظهور ما شهد او ما شهد خداوند است و ما شهد ذات غير لي  ت او  او ميگردد كه مشي  

شهادت او  شيئ بوده قبل از وجود او و او كسى عالم باو نيست و او لم يزل و ال يزال شاهد بر كل  

 شيئ است بعد از وجود او ال يعلم احد كيف هو اال   شيئ قبل از وجود او مثل شهادت او بر كل  بر كل  

 آنكه كسى در هلل صادق باشد و ا انتم تشهدون و هيچ شيئ سبب نجات نميگردد اال  هو سبحان هللا عم  

از براى خدا است محتجب همين قسم سبب احتجاب نميگردد مگر آنكه در نزد نفس خود بگمان آنكه 

 هيچ نفسى نيست كه ما بين خود و خدا بخواهد كه عصيان او را كند بلكه گمان ميكند كه گردد و اال  

هلل است و حال آنكه لدون هللا بوده از اين جهت است كه باطل ميگردد اعمال آن نظر كن در نزد 

ت آيات هللا عامل شده اند و آن ي  ن بحج  عاملين از براى خداوند در بيا كه كل   "من يظهره هللا"ظهور 

ت هست چگونه ميشود كه از براى او عامل نشوند چنانچه در حين ظهور بيان روز هم كه همان حج  

اهل فرقان همين قسم گفته شد ولى آنكه از براى خدا نبود نتوانست تصديق كند و آنكه بود فى  بكل  

خداوند عالم امتحان ميفرمايد عباد خود را كه الفور تصديق كرد اين است كه در نزد هر ظهورى 
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بشناساند خود ايشان را بخود ايشان آنچه از براى او كرده اند يا غير او كرده اند چنانچه نزد ظهور 

عى بود كه از براى خدا بدين شناسانيد هر نفسى كه در انجيل مد   -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

می كند و همانقدر كه داخل اسالم شدند از آنها همانقدر هلل عامل بوده اند عمل  -الم عليه الس   -عيسى 

ن بشريعت و ما سواى آنها از براى خدا عامل نبوده اند و متدي   -الم عليه الس   -ين بدين عيسى و متد  

ز از آن است كه كسى ا و اجل    خداوند عالم اعز  ن نبوده و اال  روح هللا مدي   -الم عليه الس   -عيسى 

براى او عمل كند و داخل نار شود وهمچنين نزد ظهور بيان مشاهده كن آنچه از اهل قرآن داخل در 

 لدون هللا كه در هواى خود گمان ميكرده كه هلل می كنند ولى عند هللا از براى آن شد هلل بوده و اال  

هر دون خيرى  دون او ميكرده و مراتب دون و اسماء آن نزد مؤمنين ببيان ظاهر است كه اطالق

در آنجا شده و از آنجائی كه عمل از براى خدا كردن منوط است بعمل از براى ظاهر امر او در 

و آل  -ى هللا عليه و اله صل   -د كه محم   قرآن اگر كسى عمل كرده است از براى مظاهر امر حق  

 راجع نميگردد و مرآت هلل  الى هللاوابواب هدى باشند از براى خدا كرده و اال   -الم عليه الس   -د محم  

ى شمس جود او در آنها بوده كه مراياى ثمانيه و عشر بتجل   -ى هللا عليه و اله صل   -در قبل رسول هللا 

مظاهر امر او  عاملين از براى خداوند چون در ظل   مرآت هلل گشته اند از براى خداوند و كل  

توحيد آن بال  كلمۀموده و در بيان هم اگر كسى گشته عند هللا مقبول گشته آنچه از براى او ن مستظل  

اقتران بذكر مظهر امر قبول ميشود هر آينه عمل آن هم ازبراى هلل بدون عمل از براى مظهر امر 

بر تو سهل گردد مثال  "من يظهره هللا"قبـول می گردد مثل ميزنم در انجيل و فرقان يا در بيان و 

روح هللا و همچنين  -الم عليه الس   - بشهادت عيسى ال  شهادت توحيد در انجيل مقبول نمی شد ا

آن در آن زمان اختصاص   بشهادت بر حروف حى  مقبول نمی شد اال   -الم عليه الس   -شهادت عيسى 

آنچه در انجيل   كل  بر اين واحد شوند تا آنكه اثنين نه بينى و اال   مدل   از براى اين است كه كل   بحی  

ل است اگر چه يك نفسى باشد كه در مشرق باشد يا در مغرب واگر د او  ر همان واحمى بينى تكث  

كسى در انجيل از براى خدا عامل بود از براى حروف واحد آن ظهور عمل ميكرد زيرا كه آنچه 

از براى آن حروف واحد هم عمل كردند كه ما يرجع  راجع بخن ميشد راجع الى هللا ميشد حال كل  

باو ايمان  -ى هللا عليه و اله صل   - شود ولى در نزد ظهور رسول هللا بسوى ايشان ما يرجع الى هللا

آنچه از براى خدا كردند و از براى حروف زمان خود باطل شد مگر كسى كه راجع شد  نياورده كل  

 عند هللا صادق نبوده كه اگر صادق بود كه آن واقع از براى هلل و حروف واحد آن ظهور كرده و اال  

او ميشد و حال آنكه مى بينى  و ايمان بحروف حى   -ى هللا عليه و اله صل   -مان برسول هللا موفق بر اي

كرور كرور از براى خدا بحروف واحد در انجيل عمل ميكنند و حال آنكه در نارند و از براى غير 

از  ل ظهور آن تا سنه هزار و دويست و هفتاد هر كسخدا ميكنند و همچنين در قرآن نظر كن از او  

و ابواب هدى  -ى هللا عليهم صل   -د د و آل محم  براى خدا عامل بود عبادى بودند كه از براى محم  

بود و در حقيقت ثانويه از  -ى هللا عليه و اله صل   -د ه از براى محم  لي  بودند كه اگر كسى در حقيقت او  

همچنين الى ما ينتهى الى  براى امير المؤمنين نبود صادق نبود در اين كه او است از براى خدا و
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 -ى هللا عليه و اله صل   -د آخر االبواب ولى از حين ظهور بيان اگر كسى از براى خــــدا بــوده بمحم  

من "و مظاهر امر او اون است كه از براى خدا بوده بنقطۀ بيان و مظاهر امر آن و همچنين در يوم 

براى خدا عامليم و بحروف واحد مؤمن ولى اگر ميگويند كه ما از  خواهى ديد كه كل   "يظهره هللا

 فى الحين باطل ميگردد آنچه ما بين حين ظهور باو از براى خدا عمل كردند هر آينه صادقند و اال  

خود و خدا از براى خدا ميكنند چگونه و آنچه از براى حروف واحد كنند يا از براى مؤمنين ببيان 

ا جارى می شود زيرا كه آن آيتى كه عبد ما بين خود و خدا كه بسبب نسبت بسوى او حكم هلل در آنه

ه بخن ميكند و مشاهده جمال هللا در فؤاد خود ميكند و قصد هلل ميكند در هر عمل آن آيتى است كه توج  

قبل از ظهور او و اون آيت نزد او مثل شمس در مرآتى است  بوده در افئده كل   "من يظهره هللا"از 

ى ميكند ولى تجل   كه شجرۀ حقيقت ظاهر آن بر جهت عبوديت بر افئده كل  نزد شمس سماء زيرا 

 هللا وحده وحده كه اگر اين نباشد ى ميگردد كه در آنها ديده نميشود اال  ت آن بر آيات افئده متجل  كينوني  

چگونه ميشود كه عبد ما بين خود و خدا هلل ميكند و مظهر حقيقت از او قبول نمی كند زيرا كه آنچه 

ما بين خود و خدا می كند شبه آيه حقيقتى است كه از آن شمس حقيقت در او مشرق شده مثال اگر 

رسول خدا تنطق نفرموده بود كه عمل كنيد هلل هر آينه كسى عارف بود كه عمل كند هلل اگر گوئى 

تا بعبارت ديگر می گفتند در همان نظر کن كه آنهم بخن رسولى است كه در آن ظهور مبعوث بوده 

آنكه منتهى شود ببدء كه بدئی از براى او نبوده يا اينكه از اين طرف منتهى شود بظهورات بعد كه 

نهايتى از براى او نيست مثال حينی كه نفسى ما بين خود و خدا بر نقطۀ بيان حزن وارد ميخورد آن 

جود او در او  آيتى كه ما بين خود و خدا بخن عمل ميكند و قصد هلل ميكند آيتى است كه از شمس

ى شده ولى در ظهور بعد چون يقين ندارد محتــجب می گردد ولى در ظهور قبل اگر بگوئى متجل  

هست تصديق ميكند زيرا كه غير از اين نشنيده و  -ى هللا عليه و اله صل   -اين آيت بواسطه رسول هللا 

س كه هلل عمل ميكردند مثال نديده و در اين ظهور ظاهر نشده نظر كن در قرآن در حين اقتران دو نف

ميكرد از براى  -ى هللا عليه و اله صل   -چون كه از براى رسول خدا  -الم عليه الس   -هداء د الش  سي  

خدا بود ولى آنكه بر آن حضرت وارد آورد پيش خود هلل ميكرد و حال آنكه لدون هللا بود و آن آيتى 

را  درآنوقت آنحضرت آيه تكوين آن آيت بود در حقيقت   هللاكه او ما بين خود و خدا در او نميديد اال  

خامس كه اگر كشف غطا می شد ميديد كه آنچه خود هلل ميكند باو ميكند و از براى او اگر چه 

پيش  "من يظهره هللا"يوم ظهور  اين تطويل از براى اين است كه لعل   محتجب بود و بر او كرد كل  

ه باو ميكنيد الى هللا شبحى است از ميکنيم كه اين آيه كه شما توج  خود ننشسته كه ما هلل ميكنيم آنچه 

ى شده و در ظهور بعد اگر تقابل بهم ات شما ها كه از ظهور قبل او متجل  شمس جود او در آيه كينوني  

 ما بين خود و خدا از رسانيد از براى او خواهيد بود چنانچه قبل از براى نقطۀ بيان بوده ايد و اال  

 ا نكرده ايد زيرا كه خداوند امر فرموده كه آنچه از براى من كنيد راجع بمن نميگردد اال  براى خد

آنكه از براى او كنيد زيرا كه ممكن نتواند درك نمود ذات ازل را بلكه اگر درك كنيد مظهر او را در 

بل شد ما امكان خود درك نموده ايد ظاهر در اين مظهر را مثال وقتی كه نفسى كه آمر بامر اين ج



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

133 

بين خود و خدا نظر نمود امرى را و حكم نمود ولى همان ما بين خود و خداى او كه او بخن صعود 

ت در او است كه چون آن را نشناخته اين نوع نموده كه نموده آيتی است كه بظهور قبل همين كينوني  

مسلمين است كه  ل  اگر ميدانست كه اين همان نقطۀ فرقان است در ظهور اخراى او كه آيۀ که در ك

ه الى هللا ميكنند از او بوده هر آينه راضى نميشد كه بر قلب او خطور كند و چگونه كه حكم باو توج  

من يظهره "ب الى هللا هست در يوم كند چنانچه در شب و روز ما بين خود و خدا برسول هللا متقر  

گمان ميكنند كه هلل ميكنيم ولى بر آنكه  مؤمنين ببيان مبتلى ميشوند كه پيش خود هم همين قسم كل   "هللا

ى شده و نميدانيد ميكنند شمس تكوين آن آياتى است كه قبل بخنها متقرب بخدا شده اند و در انفس متجل  

تر نيست كه كسى بر محبوب خود كند آنچه بر غير محبوب خود  كه اگر بدانيد هيچ نارى از او اشد  

آخر عمر بخن آيتى كه در او است از محبوب كند آنچه ميكند ل عمر تا روا دارد و حال آنكه از او  

اگر از براى خدا كند ببين چقدر امر عظيم است كه اشخاصى كه واقعا هلل ميكنند در آفاق كه از براى 

و مظاهر امر او باشد و در انفس كه بخياتى كه از حروف واحد فرقان  -ى هللا عليه و اله صل   -د محم  

امر محتجبند اين است كه لدون هللا واقع ميشود در اين  ت ميكنند ولى چون از سر  ى اسدر آنها متجل  

ف در ظهور بدع از شمس حقيقت نميورزيد بلكه آنچه دارد از ظهور كه اگر هلل بود فى الواقع تخل  

 آنكه داخل اين ظهور گردند آنها نميشود اال   ظهور قبل او است كه در ظهور بدع حكم هلل در حق  

ن از يوم آدم تا ظهور بيان و قبل از آن را هم و بعد را هم مثل آن ببين هيچ تسع تسع عشر نظر ك

ن او بوده اند و در آن ن بديي  ابى من عند هللا بوده كه باو متدعشر آنى بر خلق نگذشته مگر آنكه كت

ده اند حال نظر ل فيه ميكرين باو هلل عامل بوده اند اگر عمل بخنچه در او بوده طبق ما نز  ظهور عامل

در  آنچه هلل ميكرده اند بان كتب چگونه لدون هللا شد كه اگر هلل بود البد   كن تا ظهور فرقان كه کل  

بظهور بيان مشاهده كن  ةسببالن   "من يظهره هللا"ايمان بفرقان داخل ميشدند و همين قسم در ظهور 

آنكه از براى حروف واحد باشد حكم  كه اگر كسى در بيان هلل باشد ظاهر نميشود هلل بودن اون مگر

من "ر در شبح شبح در صقع خود حكم واحد و احد بر او جارى ميگردد كه در يوم ظهور ما يتكث  

بيان يك واحد بمعنى عدد است كه آن واحد راجع ميشود بواحد بال عدد كه همان نفس  كل   "يظهره هللا

ر ميگردد تا يوم ل متكث  دند و بعد واحد او  ى ميگرباو متجل   من يظهر هللا باشد و بعد حروف حى  

 بايد يك واحد باشند كه در او ديده نشود اال   كه در حين ظهور او كل   "من يظهره هللا"ظهور اخراى 

ل اســــــت كه مؤمنين بقرآن اشباح آن واحد او   واحد بال عدد كه نفس او باشد چنانچه امروز كل  

نظر كن در  -ى هللا عليه و اله صل   -هى ميگردد برسول خدا و از او منت منتهى ميشود بحروف حى  

وجود و حكم شمس مرآت را حكم شمس حقيقت مگير و حكم مراياى بعد از مرآت را حكم  سر  

بشمس حقيقت نتوانند مهتدى شد  در نزد ظهور حق   مراياى بالفاصله مگير از اين جهت است كه كل  

مرايايی كه تقدم بر آنها جسته همين قسم هم در هدايت همين قسمی كه فيض وجود بايشان رسيده ب

ى را كه اگر خود بنفسه بشمس حقيقت بر خورد نتواند بهدايت او مهتدى مثال نظر كن ادنى نفس بر  

واقع گشته اگر چه در آن رتبه هم اگر ناظر شود بمبدأ امر فى الفور ميتواند  شد چونكه در رتبه دنو  
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ظهور اون از براى او صعب است مگر آنكه راجع شود بعالم قريه  ولى چون آن نظر در او نيست

خود و آن عالم بعالم فوق خود تا كم كم منتهى شود بكسى كه ميتواند كالم ابواب هدى را بفهمد و كم 

ى كند تا آنكه ه را بفهمد و از آن كم كم ترق  كم از آن منتهى شود تا آنكه بكسى رسد كه تواند كالم ائم  

را ميفهمد و آنوقت بر عالم افئده وارد گردد كه  -ى هللا عليه و اله صل   -كه كالم رسول بكسى رسد 

بتواند كالم هللا را فهميد همان كالمى است كه بر رسول كه وارد ميشود فى الحين خاضع ميگردد و 

اضع ى اگر يومى يك كتاب نازل شود كه خرسالت او در نزد اون ال شيئ ميگردد ولى بر آن بر   علو  

از براى شمس حقيقت نميگردد زيرا كه اين همه حجب واسطه فؤاد او بوده كه تا خرق نشود نتواند 

ان درك نمود چنانچه ظاهر است در اين جبل ماكو كه در هر شأن آيات هللا نازل ميگردد ولى بر سك  

ود فى ب نمی گردد كه اگر كشف غطا بخرق حجب كه نفوس واسطه باشند شاو ثمرى مـــــــترت  

وجود در حين استماع مؤمن  الحين در صقع خود مؤمن باهلل و آيات او ميگردند چنانچه جوهر كل  

كرد چگونه بشئون نتوان ذكر  ن با كل  ت او بود كه متقر  گشت با آن مناعت و ارتفاعى كه در كينوني  

"نيقلالث   ةافضل من عباد یبعلى قلب الن   يضمرما " :ديگر رسد اين است معنى
  
يرا كه آن نفس با ز 

خدا ميكند ولى آن نفسى  تع و خاشع ميگردد و اقرار بوحداني  ضد حين نزول آيات خاآن جوهر تجر  

كه بهزار واسطه نفس باو مهتدى شده حين استماع مندک نميگردد بلكه تعقل نميتواند نمود چگونه كه 

تجب نگشته در نزد ظهور كه مثل ايمان آورد يا بعد از ايمان تواند عمل نمود باو اى شهدای بيان مح

ال نهايه عرفان كالم حقيقت را نموده ايد در نزد ظهور  شماها همين قسم است كه ذكر شد بوسايط ما

كينونيات و اعمال  او از او حيا نموده كه از فوق آن مستبعد نگشته اگر مستقرب نميگرديد كه كل  

ات شما يف يشاء بما يشاء كسی كه مراياى كينوني  به كاو يقل   اهل بيان نزد او مثل حديقه است در كف  

هلل بيرون ميبرد و لدون هللا ميكند بچيزی كه محتجب ميشويد از او چگونه است حال  ها را از ظل  

اين بيانها از براى اين بود كه  ون كل  عليه تستدل   ن فى خلق افئدتكم ثم  ر  اعمال شما ها نزد او فلتتفك  

ب شود هلل باشد گويا ديده ميشود كه حين هللا که اگر ثمرى در ملك مترت   اقترانها هلل شود نه لدون

ايشان  ما بين خود و خدا هلل ميكنند و حال آنكه او لدون هللا در حق   كه كل   "من يظهره هللا"ظهور 

 كسی كه از براى او كند كه او هلل عند هللا كرده و همچنين در بيان اگر كسى از براى حكم ميكند اال  

كه اگر از براى ارتفاع بيان است هلل ميگردد  روف واحد كند هلل كرده تا منتهى شود بحكم ادنى ذر  ح

منقطع نشد از مظاهر امر آنچه بخن اوامر شده هلل شده ولى  خاص   چنانچه در فرقان تا وقتى كه نص  

اب هللا و آثار طبق كت از حين انقطاع آنچه طبق اوامر آنها شده هلل شده مثل علماى فرقان كه كل  

ه هدى و ابواب هدى عمل نموده در اين ظهور هم تا نص منقطع نگشته آنچه شود باو هلل رسول و ائم  

در يوم ظهور  است ولى بعد از انقطاع آنچه طبق او شود هلل است از حروف واحد تجاوز نكرده لعل  

 آنكه آن شيئ و لرسول هللا اال  قيامت توانيد بهدايت آنها مهتدى گشت همين قسم كه هلل ثابت نميگردد 

                                                 
  

  حديث شريف   
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 آنكه از براى باشد وهمين قسم از آن مبدأ گرفته تا آنچه اوامر آن منتهى گردد هلل صدق نميكند اال  

مظاهر امر او گردد وهر كس مطابق آنچه در بيان است عمل كند شبحى از حروف بيان ميگردد تا 

آنچه هلل كرده ايد  "من يظهره هللا"زد ظهور منتهى شود بخخر وجود و كمال تراقب را داشته كه در ن

كم ان كم هللا رب  يَ  باطل ميگردد هذا ما وص  ه و اال  بود ةلدون هللا نشود كه اگر از براى او شد هلل و للنقط

  . انتم به تعملون

 

 بغير كتاب هللا و آيات البيان و عجز من استدل   ادس فى ان  امن من الواحد الس  الباب الث   { 2:  6} 

فال عى اآليات له و من يد   ةبغيرها فال حج   ةعن االتيان بمثلها فال دليل له و من يروى معجز الكل  

ل فيه رن فيما نز  و يتفك   ةواحد ةعشر يوما مر   ةتسع ذلك الباب فى كل   ان يقرئن ه احد و البد  ضيتعر  

  .هاريل و الن  بالل  
 

ت نقطۀ بيان محتجب مانده ي  اج كند بر حق  ص اين باب آنكه اگر كسى بغير آيات هللا احتجملخ  

شئون شجرۀ حقيقت مقطع غير او است از مثل  از اعظم دليل و ارفع سبيل اگر چه در هر ظهور كل  

آنرا و در آيات بنحوى  و قرين و شبه و عدل و كفو ولى چون اكثر چشم قلوب ايشان نمى بيند علو  

 "من يظهره هللا"يوم ظهور  ت را واحد قرار داده لعل  ج  خواهند بفهمند بتوانند لهذا ح است كه اگر كل  

بر آن  او لم و بم گفته نشود و آنچه در قرآن نازل شده دون احتجاج بخن نبوده كه اگر كل   در حق  

از شئوناتى كه خود روايت ميكنند و  واقف شده بودند امروز امر ايشان سهل تر بود از اقرار بحق  

كند عمل بخنچه در كتاب هللا بوده امر هللا  ضى آنها نيست بلكه اگر تعارتى در كتاب هللا از براحج  

من "در ظهور  بوده و هست و امر شده كه در هر نوزده روز يك دفعه در اين باب نظر كنند لعل  

محتجب نشوند بشئونى دون شئون آيات كه اعظم حجج و براهين بوده و هست نه اينكه  "يظهره هللا

  دفعه نظر كنيد و مقصود ظاهر شود و در حجاب محتجب مانيد مثل آنكه هر در هر نوزده روز ي

 روز صبح دعاى عهد نامه را ميخوانيد و از بسکه العجل العجل گفتيد بر خود مشتبه گرديد دون حب  

او را داريد و حال قريب بسه سال متجاوز است و امر  خود را بر انفس خود و گمان كرديد كه حب  

تى كه مقصود خود را در جبل قرار داده ايد و حال آنكه بر آن حج   تا آنكه امروز محل   هللا ظاهر شده

اين آيات احدى ظاهر  مسلمين بر او بر پا است ظاهر شده كه بعد از انقطاع وحى تا ظهور دين كل  

مايد همين نشد كه اتيان بخيۀ نمايد و اينقدر بر بصيرت نيستيد كه بدانيد غير هللا نميتواند آيه نازل فر

ه است كه در صدر اسالم لي  ت ظاهر شد يقين كنيد كه اين همان حقيقت او  قدر كه ديديد اين نوع حج  

ت دين خود خداوند بر او قرآن را نازل فرموده و حال هم خواسته بر او نازل فرمايد اگر در حج  

را در  خداوند عجز كل  بيرون نيست  ل ميكرديد زيرا كه امر از دو شق  موقن بوديد اين امر را تعق  

مى بينيد امتناع بر خود راه ميدهيد اين  قرآن نازل فرموده چون نظر ميكنيد اين نفس را هم در كل  

است كه محتجب ميگرديد با آنكه بهمان قسم كه خداوند نازل فرموده در بدء همين قسم هم نازل می 
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ق ميكنيد چون نظر در خلق ميكنيد فرمايد در عود اگر باين نظر نظر كنيد اقرب از لمح بصر تصدي

ميگوييد امتناع دارد بلى از خلق امتناع دارد ولى من عند هللا امتناع ندارد زيرا كه هر قسم خواهد 

بقدرت كامله خود جارى می فرمايد و ظاهر است كه بعد ازغروب شجرۀ حقيقت احدى نتواند مثل 

يقين نمودند بر عجز  و هفتاد سال گذشت كل   آيات او اتيان نمود چنانچه در قرآن كه هزار و دويست

حال هم بعد از غروب شمس حقيقت امتناع دارد كه از غير او آيۀ ظاهر شود بر نهج فطرت و  كل  

من "ر است با وجود اين امتناع كه غير از م و شئونی كه در نزد اهل علم متصو  قدرت بدون تعل  

شده در بيان كه اگر نفسى ادعا كند و آياتى از  ضرعى شد اين امر را فكسى نتواند مد   "يظهره هللا

بر آن شمس حقيقت حزنى وارد نيايد كه اگر در  نگردد او را لعل   ضاو ظاهر گردد احدى متعر  

از براى  يكدفعه باطل نمی گشت زيرا كه اگر نفسى بر حق   قرآن مالحظۀ اين امر شده بود اعمال كل  

 بر نفس شود اال   در شأن او نازل نخواهد شد كه حكم بر كل   نگردد وليكن بر او هم نگردد حكمى حق  

او حال هم اگر شنويد چنين امرى و يقين نكنيد تكسب امرى ننموده كه سبب حزن او باشد اگر چه در 

همين قدر كه ذكر اسم او گردد بر صاحبان رى است محال ولى واقع غير او باشد اگر چه اين تصو  

بيرون نيست يا او  زيرا كه امر از دو شق   همحزون كنند احتراما السماو بعيد است كه او را  حب  

است و حال آنكه غير از او ممكن نيست كه آيات برنهج فطرت نازل فرمايد كه چرا نفسى تكذيب 

امتناع كسى  ضكرده باشد و حال آنكه شب و روز در انتظار او عمل كرده باشد و اگر بر فر حق  

ند حكم او را با خدا بر خلق نيست كه حكم بر اون نمايند اجالال السم خود را نسبت داد وا گذار

اگر در كور قرآن بهم رسيد  عا كندمحبوبهم و حال آنكه چنين نفسى نيست كه تواند چنين مقامى را اد  

دليل است  ياء شمس وجود او و عجز كل  ضدر اين كور هم خواهد رسيد آيات او بنفسه دليل است بر 

قدمهاى ايشان بر صراط  در يوم ظهور حق   ياج بسوى او سبب اين امر اين است لعل  بر فقر و احت

 ن وجود خود بخن آيه حكمى نكنند كه يك دفعه كل  نلغزد و بخيه شبحى كه در افئده ايشان است بر مكو  

 بر اين يك امر اطاعت كنند بر خداوند ت و اعمال آنها باطل گردد و خود خبر نشوند اگر كل  كينوني  

ه ظاهره كه ت و دليل در قلوب ايشان فرمايد بادل  را بر ايشان ظاهر فرمايد و القاى حج   است كه حق  

او اظهار يقين نمود و دون آنها توانند اظهار  از قبل او مشرق ميگردد تا اينكه مؤمنين توانند در حق  

در اين حكم عمل اهل بيان را اگر  است و كافى است كل   دون حق   وقوف نمود كه وقوف در حق  

بخيات مشرقه در  ضما على االر نمايند در نجات ايشان در يوم قيامت زيرا كه آن يومى است كه كل  

ن آن ا هلل عاملون ميگويند ولى صادقين عبادى هستند كه نظر بمكو  افئده ايشان از شمس حقيقت ان  

ياء او است فاصل است ما بين ضنموده كه آن شمس حقيقت باشد كه آيات او كه  و جل   آيات باهلل عز  

 .قونت عليكم ان يا عباد هللا فات  هللا قد تم   ةشيئ تلك حج   كل  

 

الحال و كذلك  فى كل   استعمال لباس الحرير حل   ادس فى ان  اسع من الواحد الس  الباب الت   { 2:  5} 

  .ةض  هب و الفالحكم فى استعمال الذ  
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وده بلبس حرير هر نفسی را درهر شأن و همچنين ص اين باب آنكه خداوند عالم اذن فرمملخ  

ت بخنچه سبب سكون قلوب عباد است رسيده و در اين جن   ه تا آنكه كل  در استعمال ذهب و فض  

ما على  اهر سازند زيرا كه اگر كل  ظ "هره هللاظبمن ي"هور بايمان ظمنتهاى شكر الهى را در يوم 

از سبيل  و جل   ن حكم نداشتند وليكن خداوند عالم عز  االرض را انفاق مى نمودند سبيلى از براى اي

جود و فضل خود اذن فرموده مقتدرين بر آنرا و حزنى از براى نفسى نباشد در عدم وصول آن بخن 

خداوند اجر و ثواب آنرا مضاعف ميفرمايد و در آخرت باو كرامت می فرمايد واگر  كه بمحض حب  

هد افتخار كند يا ارتفاع ورزد محتجب می گردد از هورات خواظنفسى بر نفسى بشيئ از اين 

هورات ملك خود سزاوار ظت گذارد بر عبد برضاى محبوب خود بلكه در هر شأن كه خداوند من  

هار خضوع و خشوع بخلق زياده نمايد كه او است شكر الهى از براى او در صقع او و ظاست كه ا

كه اگر شرف باين اسباب ميبود  "هره هللاظن يبم" بايمان هورات نيست اال  ظى بر اين شرف و عز  

تى است و حال آنكه حكم ايمان نمى شود چگونه حکم  امروز در نزد نصارى زياد تر ازهر مل  

عبد و هر گاه نفسى مالك  هار مواهب الهى است در حق  ظشرف شود ولى اگر اقتران بايمان گردد ا

كند بهتر است از براى اون از آنچه مالك شده و ه و باون نفسى را زنده شود اسبابى از ذهب يا فض  

و شبهه  رضاى حق   ذ است در رضاى محبوب خود زيرا كه قلوب مؤمنين است محل  باون متلذ  

نيست كه خوشنودى ايشان نزد خداوند اقرب تر است از خوشنودى نفسى كه مالك است آن شيئ را 

ر در سلسله وجود كنى ظد خلق نشود و اگر نر بحدوظذ باو است وليكن اين در وقتى است كه نو متلذ  

هره ظمن ي"م است عندهللا از رضاى سلسله تحت مثال اگر شيئ كه ظی نيست كه رضاى عالى اعشک  

م تر است از اينکه کل وجود فرحناك شوند و ظباو فرحناك شود نفس او باو نزد خداوند اع "هللا

الوجود ولى در يوم قيامت  الى ان ينتهى الى ذر  االسماء و االمثال  همچنين االقرب فاالقرب من كل  

هستند و  و قرب بحق   عى علو  مد   اين امر را توان تميز داد ولى در ليل نتوان تميز داد زيرا كه كل  

هار نميفرمايد مقام خلق را اين است كه ظ شجرۀ حقيقت كه آنهم اكسى نميداند مقام كسى را اال  

كنند تا آنكه بر هيچ نفسى حزنى وارد نيايد در فوق ارض از  عمل ل كل  سزاوار است كه بحكم او  

 .ذن لكم فى الكتاب بما انتم به تشكرونأنفوسی كه مؤمنند باهلل و آيات او كذلك يرفع هللا عنكم ثقلكم و ي

 

نفس فرض بآن ينقش على عقيق االحمر  لكل   ادس فى ان  الباب العاشر من الواحد الس   { 2:  40} 

   ".له عابدون و ان ما دون هللا خلق و كل   ل هللا حق  ق" :ةهذه آالي
 

ص اين باب آنكه هيچ شعارى در بيان از اين محبوب تر نيست نزد خداوند كه در يد او ملخ  

و ان ما دون هللا  قل هللا حق  " :يمهظانگشترى باشد از عقيق قرمز كه بر او منقوش باشد اين آيه ع

نكه شهادتى است از قبل نقطۀ حقيقت بر اينكه خداوند لم يزل و ال ثمرۀ آن اي "له عابدون خلق و كل  
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ق كه محق   بخن حق   هور حق  ظدر يوم  بوده و هست و مادون آن خلق او بوده وهست لعل   يزال حق  

 ى است اقرار كند بر اينكه مادون خداوند خلق او است نه اينكه اين خاتم بر يد او باشد و حق  هر حق  

ت آن ي  اهر شد و نفسى اقرار بر حق  ظاهر ننمايد واگر ظ اين آيه را نزد آن حق  اهر شود و ثمره ظ

نكرد همين خاتم شاهد ميگردد بر او و باطل ميگرداند آنچه در بيان كرده نه اين است كه تصديق بر 

هور ظت او بوده ولى چون ي  شده بواسطه حق   آن امرى باشد صعب بلكه آنچه در امكان تصديق بحق  

ممتحن ميگردند در آنروز و او  ت و دون آن نار است اين است كه كل  جن   براى اهل حق  از  حق  

ت كه مدل بوده على هللا وحده وحده و اگر نفسى خواهد خود را ت و شمس ربوبي  است مرآت الوهي  

رى امر نمايد كه نقش شود بهيكل دائره معروفه كه پنج واحد داخل نمايد بر عقيق مدو   در حرز حق  

ه و ه و در رابع اسماء ست  الكرسى و در ثانى اسماء دائره و در ثالث حروف بسمل   ةل آيو در او   است

ل و ثانى در خامس آنچه مناسب حال و قصد او باشد كه نوزده حرف متجاوز نباشد واگر در دائره او  

 اينها در صورتى است كه در ولى كل   و عشر را نويسد محبوب است نزد حق   ةهم حروف تسع

ل است كه ل همان حروف واحد او  درك نمايد كه چه نقش نموده زيرا كه او   "هره هللاظمن ي"هور ظ

من " اهر ميگردد و اگر ايمان بحروف حى  ظر ميگردد تا آنكه در رتبه خمس بعدد هلل در حى متكث  

هايه هم كه ۀ خداوند الى ما ال نل داخل شدى بحول و قو  آوردى همينقدر كه در واحد او   "هره هللاظي

هور نقطۀ بيان بودى اين مطلب را بعين شهود مشاهده نمودى ظر شود داخل خواهى شد اگر در مكث  

 مثال مهتدى اين است كه الى ما ال بهدايت همان حروف اولى مهتدى شدند و مهتدى نيست اال   كه كل  

ذرات و همچنين  ل اين است خلق تكوين كل  ر بهم رساند نيست مگر همان واحد او  نهايه كه تكث  

هور و هر مرآتى كه در ظات مشاهده كن و محتجب مگرد از شمس شئونات ديگر را بر خلق كينوني  

بر  بر او است و هر شيئی را كه ديدی كه مدل   او ديدى شبه او را دوست دار كه اسمى است كه مدل  

رى كن كه در يوم قيامت ه طينى باشد كه در ملك غير مؤمن باشد حكم نفى در آن جااو نيست اگر ذر  

هست هلل است و آنچه از براى دون او است لدون هللا و همچنين در  "هره هللاظمن ي"آنچه از براى 

هور آن در نقطۀ فرقان همين قسم بود و قبل قبل او در نقطۀ ظنقطۀ بيان مشاهده كن چنانچه قبل از 

ى نمايد الى ما ال ترق   "هره هللاظمن ي"از ل وهمين قسم كه انجيل الى آنكه منتهى گردد ببديع فطرت او  

 هللا ر كن و مشاهده كن آنچه در اين قيامت مشاهده كردى و در هر حال بگو و ما من اله اال  ظنهايه ن

  . له مخلصون ا كل  ان  

 

 

فل ازيد م الط  رب المعل  ادس فى ان ال يجوز الض  الباب الحادى و العشر من الواحد الس   { 2:  44} 

رب مطلقا و بعد فال يجوز ازيد من و قبل ان يبلغ خمس سنين فال يجوز الض   ةخفيف ةمن خمس

حم يحرم او يضرب على الل   ةخمسعلى ال باس و ان يزيدن  حم بل يضرب على الل  ال على الل   ةخمس

ى و ان نسى و ان لم يكن له من قرين فلينفق لمن عشر يوما حت   ةب الى زوجته تسعقر  الت   يهعل
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ام العيد بما فى ايديهم و ان عب فى اي  البيان الت  ذهب و قد اذن هللا للص   من عشر مثقاال   ةضربه تسع

على الكرسى او سرير او عرش ال يحسب من  نفس على كرسى فان حين الذى يستقر   ن كل  يستقر  

   .عمره
 

ص اين باب آنكه در هيچ حال خداوند دوست نميدارد كه هيچ نفسى محزون گردد چگونه ملخ  

را كه طفل قبل از آنكه بخمس سنين نرسيد او را تأديب بلسان  آنكه ضری باو رسد و نهى شده كل  

نمايند و بر او حزنى واقع نسازند و بعد از بلوغ آن زياده از پنج ضرب خفيف تجاوز نكنند آنهم نه 

است واگر بر لحم بلكه بسترى حايل كنند و بر شئون دون وقر جارى نسازند چنانچه دأب اين زمان 

تجاوز از خمسه نمايد نوزده يوم بر او حالل نميگردد اقتران و اگر او را نباشد قرين بر او است كه 

نوزده مثقال ذهب ديه تجاوز از حدود هللا را دهد بر آن نفس مضروب و دوست ميدارد خداوند كه 

و محسوب نميگردد در هر حال اهل بيان بر فوق سرير يا عرش يا كرسى نشينند كه آنوقت ازعمر ا

از بحر جود او منوجد ميگردند حزنى وارد نيايد  بر آن نفسى كه كل   ثمرۀ اين اوامر اين است لعل  

هور فرقان تا چهل سال نگذشت كسى ظرا چنانچه در  م خود و كل  زيرا كــــه مــــعلم نمى شناسد معل  

ر الم است كه از براى او مقد  نشناخت شمس حقيقت را و در نقطۀ بيان بيست و پنج سال خداوند ع

ر اويند ولى چون باو ظمنت ام خوشى او است اگر چه كل  فرموده باشد از عمر ال يعرف كه همان اي  

قبل از  -ى هللا عليه و اله صل   -بر او حزن وارد خواهد آمد چنانچه بر رسول خدا  ر نيستند ال بد  ظنا

ر كن در او كه ظند ولى بعد از نزول فرقان ننزول فرقان همه بحسن كمال و ديانت او معترف بود

ر كن در نقطۀ بيان شئون قبل از ظچه چيزها كه نگفتند كه قلم حيا ميكند كه ذكر كند و همين قسم ن

هور با وجودی كه تا ظاهر است ولى بعد از ظهور او در نزد اشخاصى كه ميشناختند او را ظ

هر گشته باز بعضى كلماتى ميگويند كه قلم حيا اظامروز پانصد هزار بيت از شئون مختلفه از او 

بخنچه خدا فرموده عمل كنند حزنى بر آن شجره وارد نخواهد آمد  ميكند از ذكر او وليكن اگر كل  

بر او  زيرا كه اگر بنا شد كسى كسى را محزون نسازد آنهم نفسى است در ميان خلق اگر بخنچه كل  

م تر از اين نبوده و نيست ظقريب نگردند كه هيچ فضلى اعخلق شده اند اقدام نورزند بر دون آنهم 

هور او در بحبوحه خلقی ظهور او است اگر چه ظام قبل از ام سرور و اي  اگر چه ديده ميشود كه اي  

باسم او ميكنند آنچه ميكنند و  م بوده و هستند وليكن مثل امروز به بين كل  ب او متي  خواهد بود كه بح  

 . قوننچه ميشوند ان يا عباد هللا تت  بر او راضى ميشوند آ

 

 

 و ان يصبر المرء الق ال يجوز اال  الط   ادس فى ان  انى و العشر من الواحد الس  الباب الث   { 2:  45} 

له الى  ما اراد ان يرجع حل  عليهما و كل   يصلح بينهما و ان لم يصلح حل   لعل   ةواحد ةسن ةمع المرئ

  . شهراجع اال  بر بعد الر  لص  و ال يشترط فيه ا ةعشر مر   ةتسع
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هلل وصل فرمود شئون دون شجرۀ  كلمۀص اين باب آنكه بعد از آنكه خداوند بين دو نفس بملخ  

ت نبوده و نيست تا نفس اهر شود زيرا كه افتراق شئون شجرۀ محب  ظت سزاوار نيست كه محب  

است بر آنكه يك حول  ق  هار آن بخن حظمضطر نگردد بر او حالل نميگردد و بعد از اضطرار و ا

 آنوقت جايز اهر گشت كه مرتفع شده و اال  ظكه نوزده شهر بيان باشد صبر نمايد اگر شئون محبت 

است بكلمۀ كه داللت بر آن كند و بعد از آن تا عدد واحد حالل است بر آن رجع و از حين افتراق تا 

شئونات ابواب نار و بعد از آنكه  است بر آن صبر نوزده روز تا آنكه خالص گردد از حين رجع حق  

است بر آن اقتران و همين قسم تا عدد واحد نرسيده اذن است از براى آن و  عدد نوزده ختم شده حل  

ت نبوده ونيست ت حكم اثنيني  ت ميگردد و در جن  اگر رسيد ديگر جايز نيست زيرا كه داخل حكم اثنيني  

رتبه واحد كامل شد بايد بدء واحد ديگر شود نه  ازنفس واحد خلق شده وهمينقدر كه زيرا كه كل  

اثنين كه اگر الى ما ال نهايه واحد شود همان واحد است ولى اگر يكى مزيد شد برعدد واحد عشرين 

ل نمايد و ثمره اين باب حكمت آن اگر كسى خواهد تعق   ميگردد و بر نفس واحد اثنين اين است سر  

هور مبدأ حكم باشى بهمين حكم او از او محتجب نگردى ظيوم ر شوى بمبدأ حكم كه اگر در ظآنكه نا

هر حكمى از احكام قرآن الى ما ال نهايه نفوس ببركت او  ل  ظمثل آنكه امروز مى بينى كه در 

 آنچه در نزد قول او ال شيئ ميگردند اگر راجع نگردند بقول او و اال   هور كل  ظحاكمند ولى يوم 

ود و چقدر امر صعب است نزد كسى كه از مبدأ محتجب گردد و امكان فيض دارد اخذ خواهند نم

  . يمظقين من حسن يوم عچقدر سهل است بر كسى كه بمبدأ راجع گردد طوبى للمت  

 

ال يجوز ان يزيد ابوابه  ةقطادس فى ان بيت الن  الث و العشر من الواحد الس  الباب الث   { 2:  40} 

   .ةعلى خمس و تسعين و بيوت الحروف على خمس
 

ص اين باب آنكه از آنجائی كه در ليل مردم از صعق يوم قيامت بخود آمده دوست ملخ  

ال شيئ  ل اگر چه همانروز يوم بدء گردد كل  ميدارند كه طلب تقرب نمايند بسوى خداوند بواحد او  

عى وصل بمحبوب و رضاى اون می شوند مد   اهرا كل  ظميشوند ولى چون در ميان نيست امتحان 

ين جهت امر شده كه در مقاعد حروف واحد اگر توانند داخل شوند زيرا كه آن اراضى است كه از ا

ت اعالى از آن نيست و اذن داده نشده كه بيت نقطه از نود و پنج باب زياده گردد تا آنكه دليل در جن  

ن داده نشده اهر بوده و ميگردد و اذظباشد كه او بوده مرآت هلل از قبل و بعد كه شمس حقيقت در او 

تجاوز از پنج باب تا آنكه دليل باشد بر صورت جامعه بر ملك او و اين مراد  از براى حروف حى  

بخن مفتخرند وهر كس تشابه بهم  ه كه كل  است از آنچه خداوند نسبت بخود داده نه اين شئون دنيوي  

ا شود تا آنكه منتهى گردد ه اطالق بر آنهخود اليق ميگردد كه در حقيقت ثانوي   رساند بخنها در حد  

هور نقطه ظبخخر وجود و ثمرۀ آن اينكه عبادى كه در اين مقاعد داخل ميشوند اگر در يوم قيامت كه 
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يقين و شهدا و مؤمنين اگر صادق بوده ين و صد   از درجات نبي  است و بعث اين حروف و ساير ادال  

هور رسول ظر كن در ظميگردد مثال ن اهرظدر قبل در آن روز هم صدق آن عند هللا و عند اسمائه 

تا مدتها كه كسى ايمان نياورد كه بزيارت رود و حال می بينی كه سالى  -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

اهر شد كه مثل بدء است كسى نميرود كه ظشد  هفتاد هزار نفس ميرود ولى امروز كه امتحان كل  

يك دفعه هباء منثورا  ند اين است كه عملهاى كل  و افتخار شده ميرو آنچه مى بينى چون مايه عز  

تى كه بخن در صدر اسالم ثابت شد ميگردد چونكه از روى بصيرت نيست زيرا كه بهمان حج  

محتجب مانده و همچنين در  ت من عند هللا هست چگونه است كه كل  رسالت او امروز كه همان حج  

مؤمنين كه آنها را  مها كه گفتند و بعد كل  ر كن كه در حين نزول در بحبوحه فصحا چه كالظقرآن ن

هار ايمان ظا ب نموده كه آيا ميشود كسى كالم خدا را شنيده و اين نوع كلمات گويد و كل  شنيده تعج  

ز ببهاء الف تمام نموده ولى امتحان شدند همانها كه اينطور گفتند زيرا كه نموده و قرآنهاى مطر  

هور آيات هللا تا امروز اگر كسى خواهد شمرد تواند ظيوم  جوهر اسالم در اين پنج قطع است از

احصا نمود مؤمن خالص را و حال آنكه همين نفوس اگر آن روز بودند مى گفتند آنچه گفتند چنانچه 

اهر ميگردد و باز ظاگر آن روز نبودند امروز هستند و مى بينند كه آيات هللا مثل بحر از مبدأ جود 

 هار اجتهاد بر كل  ظال نهايه اگر كالم قبل را بفهمند ا آنكه خود بدرجات ماذكر جنون ميكنند و حال 

را توانى فهميد مى بينى  مردم مثل بنقطه و آثار آن زدم تا آنكه حروف حى   ميكنند اين است حد  

امروز كه كرور كرور تعزيه دارى حرف خامس ميكنند و سبب آن كه قبل حروف خامس بود غير 

هست و حال آنكه در قرآن هم بنهج آيات نازل نشده و اگر شد هم امروز بر يد  از كالم رسول هللا

مردم نيست چگونه است كه يك نفر نميتواند از صراط بگذرد و حال آنكه كرور كرور باسم او 

ميگردد كه هر روز مثل همان روز شهادت بود  ﴾هباء منثورا﴿ ميكنند آنچه ميكنند اين است كه كل  

ت مرتفع گشته در ى نموده همين قسم كه درجات جن  آن روز شنيدى بلكه كور ترق  ميديدى آنچه در 

ل نموده اين است كه در ليل امتحان نيست كه همه منم منمهاى ايشان بعرش ميرسد ولى آنجا هم تنز  

ل ميروند كه بصعق ثانى نميرسد و صعق يك امر موهومى روز قيامت كه ميشود همخنها بصعق او  

ن حروف كه از مبدأ رسالت اخذ نموده در بدء امر بهر كس رسانده و فى الحين نيست مثال هما

تى كه دين آنها بر پا بوده بخنها خواستند برسانند تصديق نكرده در صعق رفته زيرا كه آنها بهمان حج  

ت خود را در مقام آخر هر آيات را و باز باين همه فضل و رحمت كه از مقام نقطه ئي  ظيت محج  

ل است نزد هور او  ظل شد اگر چه آخر همان توانند متحم  از صعق نجات يابند و  كر كرد لعل  ابواب ذ

زائرين كه امروز هزار و دويست و هفتاد سال از  اهل حقيقت ولى ثمر نبخشيد خلق را اين است حد  

سوره  لاز براى آن خلق شده اند چنانچه صريح آيۀ ثالثه او   بعثت گذشته و زيارت لقاء هللا كه كل  

زيرا كه در امكان لقاء ذات ازل ممكن نيست و آنچه مراد است از  رعد است كسى کما هى نكرده

ه و اين در  آيات قرآني  اال   لقاء هللا در قرآن مراد لقاء شجرۀ حقيقت است كه در كالم او ديده نميشود

هار ظ را از مبدأ امر اه از براى او است زيرا كه غير او نمی تواند باين نحو آيات هللالي  حقيقت او  
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خلق است از مؤمنين امرى كه در قرآن  اسماء و امثال و آنچه در حد   و كل   ى حروف حى  نمايد حت  

شيئ شده ببين كه يك نفر ملتفت نيست ولى مقابر موتى كه م ذكر شده كه سبب خلق كل  اينقدر اه  

او داخل و خارج ميشوند اين  بدرجات بسيار منتهى ميشود بكالم مبدأ شب و روزی كرور كرور بر

ال يشعر حركت ايشان بوده و هست كه اگر از روى شعور بوده نميرفت حديثى را  است كه كل  

تى كه بر ت او بحج  ثابت است و نبو   -ى هللا عليه و اله صل   -بگيرد كه واليت قائل او بقول رسول هللا 

منتهى باو ميگردد و از  از مبدأ كه كل   يد او است و شب و روز حول آن طواف كند تا اجتهاد كند و

هور ثبت كنى آنچه بر حروف واحد وارد شود از خلق ظاو نشر ميكند محتجب گردد اگر تا آخر اين 

در هواى نفس  ب آن حروف و زائران آن صادقين از دون آن چقدرند كه كل  عين بح  ميدانى كه مد  

ند ولى عند هللا لدون هللا صدق ميشود امر نشده خود حركت ميكنند نه هلل اگر چه بزعم خود هلل ميكن

ل در يوم بعث آنها كه اطالق رجع ميشود اگر صادق بوده وفا كنى چقدر باين بقاع مأمور بها لع  

صرف ميكنى بخنكه زيارت جسد ايشان را كنى و امروز كه يوم قيامت است و می توانى بلقاء آنها 

ت در نزد خودت مثل كوه احد ميگردد و ميخواهى من   فايز گردى نميكنى كه اگر هم بخواهى بكنى

ف ميشدى و گذاشت بر مزور خود و حال آنكه خود تعب ميكشيدى و بزيارت تربت آن مشر  

مينمودى كه اگر در اين صادق بودى البد در حيات مثل اين  مراجعت ميكردى و بخن افتخار بر كل  

اخذ ثمره كن كه در يوم قيامت آنچه كردۀ باطل  صادق بودى وليكن در ليل اليل بكن آنچه توانى ولى

نگردانى و اگر در بيان كسى زيارت كند اين قبور واحد را و در يوم قيامت بزيارت نفوس ايشان 

فائز نگردد باطل ميشود آنچه كرده و همچنين در قرآن ببين و اخذ حكم كن و محتجب مشو از مبدأ و 

سه عمل كن از براى خدا اگر چه شريك از براى تو نباشد بوجود امثال واقران عامل مباش بلكه بنف

كسى مؤمن برســــول  -الم عليه الس   -مثل آنكه در صدر اسالم تا هفت سال غير از امير المؤمنين 

نشد واقعا خالصا و آنچه بعد شد اگر صادق بود در يوم عروج رســــول  -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

ر كن بجوهر ظخارج نميگشت كه سه نفر زياده نماند از اصحاب هميشه ن -و اله  ى هللا عليهصل   -هللا 

احكام قرآن عمل ميكردند ولى  امر كه دين بخن دين ميگردد چه آن اشخاص آن روز در مدينه بكل  

ر نكرده بودند ظين كردند كه اگر بر آن نر بما يثبت به الد  ظحكم ايمان از براى همان ثالثه ماند كه ن

بودند ولى حكم دون ايمان ميشد و ثمری نمى  ه مثل آنكه در آن زمان كل  نبودند باحكام قرآني   عامل

در قيامت بعد اگر توانى  بخشيد اين است جوهر علم و عمل و جوهر زيارت نقطه و حروف حى  

درك نمود و خواهى كرد در ليل ولى در يوم ثمر خود را عالمى ميدانى كه صد نفر در مجلس 

را وحده مى بينى بلكه ال يعرف اين است كه نميتوانى كه آن روز  سته و حروف حى  درست نش

او از قبل بر پا بوده  زيارت نمود و باطل ميكنى آنچه كردۀ و ملتفت نمی شوى كه دينت بحب  

ت از ر كنى در آن روز هيچ حج  ظع على االصل محتجب ميگردى و اگر نوامروز بشئون ما يتفر  

هللا زيرا كه همان دليلى كه قبل حروف واحد را واحد كرد همان دليل امروز  براى تو نيست عند

هست و همان دليل است كه قبل در قرآن بود ولى چون از روى بصيرت عمل نكرده محو ميگردى 
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و ملتفت نميشوى و قبض روح ميشوى و داخل درنار ميشوى و بر قلبت خطور نكرده كه قيامت بر 

کل خلق از قبل نقطه جارى شد و از  كردند و قضاياى الهى در حق   پا شد و حروف واحد رجوع

بر خدا نموده كه از مبدأ  محتجب ماندى اين است كه توكل   آنجائى كه مغرور بمقام خود بودى از كل  

باطل ميگردد و شبهۀ   كل  شئون ثابت ميگردد و اال   امر محتجب نگردى كه اگر آن ثابت گردد كل  

 بكالم يا نوشتن واگر در آن اهر نميشود اال  ظبا حيوان در جوهر علم است و آن نيست كه فرق انسان 

 علم بخدا مثل آنكه امروز ثمر نميدهد اال   ر كنى درجات ما ال نهايه در همان علم مى بينى كه كل  ظن

هستى حكم ايمان بر آنها  در غير شيعه چقدر عالم از هر فن هست و تو كه يكى از مسلمين بحق  

هر ظى چگونه ميشود كه بصير لطيف حكم كند و علم باهلل را هم موهوم مبين كه آن علم بمنميكن

 كسى نيست كه مؤمن بخدا نباشد بلكه از يوم ت بر يد او باشد و اال  هور كه حج  ظهور است در هر ظ

ون مؤمن بخدا هستند و برسول خود در آن زمان ولى چ ه كه هستند كل  ملل دون حق   آدم تا امروز كل  

هور هللا محتجب ظهور بعد داخل نشده باطل شدند که اگر جوهر علم در آنها مى بود هر آينه از ظدر 

كه امروز می  ﴾لم حشرتنى اعمى و قد كنت بصيرا رب  ﴿ :نميماندند و اين است مراد از آيه شريفه

ل اعمى حااهرى و چگونه ظشنوى كه ميگويد من قبل مؤمن بودم كه مراد بصيرت ايمانى است نه 

﴾تها فكذلك اليوم تنسىكذلك اتتك آياتنا فنسي﴿حشر شده جواب است كه نازل شده 
  
 يعنی همان 

حروف واحديكه بخنها مؤمن بودى در قبل باسمائى كه در نزد خود دارى با آياتى كه دين تو بر او 

اهر ظی ثابت بود و چون اعتناء نكردى و محتجب ماندى اين است كه اعمى گشتى و مراد نه اعما

اهر اين عين شريكند بلكه مراد ظبا حيوان در  را مى بينى كه با اين عين مى بينند بلكه كل   است كل  

عين قلب است كه بان محبوب خود را بينند و شناسند امروز بر تو صعب است عرفان بنقطۀ بيان 

ر احمد موعودظمنت كل   -الم عليه الس   -ت عيسى ر كن در نقطۀ فرقان شبهه نيست كه ام  ظولى ن
  
 - 

بودى اگر بگوئى  -الم عليهم الس   -ه هور آخر ائم  ظر ظبودند همچنين كه تو منت -صلی هللا عليه و آله 

 ر و در اينجا كل  ظبودند منت بر يقين نيستند اگر چه در آنجا كل   نبودند در فرقه مسلمين هم كل   كل  

شم قلوب ايشان نمى ديد كه بشناسند هور كسى نشناخت او را اين است كه چظهستند كه بعد از 

منحرف نمی شدند بلكه  -الم عليه الس   -قول عيسى  اگر می شناختند هرگز از محبوب خود را و اال  

گذشت و هنوز چشم قلوب ايشان كور ( ص) احمد موعودهزار و دويست و هفتاد سال هم از بعثت 

ت بصر در دوربين مى بيند بلكه از حد   چيز را اهر ايشان همهظاست و نمى بينند و حال آنكه چشم 

ر كنى شاهد ميشوى ظت نبالدى كه در فوق ارض است در قمر مى بينند و احصا ميكنند واگر بدق  

لم و ظبود كه پر شده بود ارض از  هور حق  ظل در سنه هزار و دويست و هفتاد سال از بعثت كه او  

هور جوهر ظل اهر جسد و او  ظين ارض جور از ارض حكمت افئده گرفته تا آنكه منتهى شود با

                                                 
  
  459 – 459 ة، اآلي(50)طه  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾نَِسيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم تُنَسىِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد ُكنُت بَِصيًرا قَاَل َكذَِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا فَ  قَاَل َرب  ﴿: قال تعالى  
  
ِ َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم َيا بَنِي إِْسَراِئيَل إِن  ﴿: قال تعالى   ا َجاَءُهْم وٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمدُ َفلَم  ًرا بَِرسُ َوُمبَش   ةْوَراِمَن الت   قًا ِلَما بَْيَن يَدَي   ِإلَْيُكْم ُمَصد  ي َرُسوُل َّللا 

 9 ة، اآلي(94)الصف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾نَاِت َقالُوا َهذَا ِسْحر  ُمبِين  بِاْلبَي  
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 حركت نمودند و چون چشم قلوب ايشان باز بود حق   ايمان در آن نفوسى بود كه از براى طلب حق  

 بعد از ظهور او و چون در آن نفوس عين هللا را احدى نشناخت اال   را شناخته چه در آن ارض حق  

ز اين جهت ظهور محبوب خود را شناخته و  بعين او ابوده و نميتوان كه حقيقت را درك كرد اال  

ت او اگر چه نميدانستند كه اين همين موعود است زيرا كه شناختن آن ي  بخيات آن يقين نموده بر حق  

بعين او ميشود و هنوز عين او در ايشان خلق نشده بود بظاهر اگر چه در باطن بود اين است كه 

ر كن از رف ميشود و نمى بيند وهمچنين تصو  يكى مقبل می شود مى بيند و يكى اعمى است منح

ظهور نقطۀ فرقان تا منتهى اليه درجه ايمان چگونه ميشود در صحراى كربال يكى جان ميدهد و 

يكى كند آنچه شنيدۀ اين است يكى مى بيند و يكى نمی بيند و بگمان خود هلل ميكند ولى على هللا وارد 

امرى ظاهر ست كه موت او را درك كند و از او چنين ميكند راضى ا ميخيد كه اگر بداند بر حق  

نشود و درجه درجه در مراتب ظهور سير نموده تا منتهى شوی بخخر ظهور شيعه چنانچه ديدى كه 

اين  چگونه مقبل بودند و ديگران بر آنچه كه بودند مقبل بودند و -ى هللا عليه صل   -د اصحاب سي  

خخر ظهور كه غير مقبلين در نفى منفى و مقبلين چون وحدت قبل است كه منتهى شد ب همان سر  

ايشان هم چشم افئده ايشان باز بود که اگر  چشم افئده ايشان باز بود در اثبات ثابت و نه اينكه كل  

را تربيت نمى نمود مگر ازبراى  چنين بود بعد از صعود او منحرف نگشته از مقصود او كه كل  

 در يوم قيامت ولى باز بر گشت آخر وجود كه پر شده بود طلوع شمس حقيقت و استعداد لقاء هللا

ايشان در هر درجه كه واقع بودند  ل و حال آنكه كل  قطع اسالم و ساير بالد ازمؤمنين بهمان واحد او  

ه بر ه واقعي  با ايشان است و حال آنكه از اين اعداد ما ال نهايه بر فطرت اصلي   گمان ميكردند كه حق  

از غايت اجتهاد و ورع باعلى درجه يقين   همان حروف واحد و حال آنكه كل  امد اال  بر ني طلب حق  

اين ظهورات از براى اين  رسيده بودند و هزار و دويست و هفتاد سال فلك بر حول ايشان گذشت كل  

كه ثمره بيان است توانى بعين هللا او  در يوم ظهور حق   است كه در كور بيان با بصيرت باشى لعل  

ه على هللا مظاهر اسماء و امثال را شناخت و بعين واحد بهدايت ايشان مهتدى گشت و بعيون مدل   را

درك نمود زيرا كه مثل يوم قيامت بالنسبه بليل مثل غرس شجره است كه در يوم قيامت وقت اخذ 

 -الم عليه الس   -ثمرۀ آن است كه قبل از آن هنوز ببلوغ نرسيده چنانچه در ظهور حضرت عيسى 

كه اگر  -ى هللا عليه و اله صل   -ل بعثت رسول هللا  او  غرس شجرۀ انجيل كه شد بكمال نرسيد اال  

رسيده بود يك روز زود تر همان روز يوم بعثت ميشد كه بيست و ششم رجب باشد نه بيست و هفتم 

 ميشد و در ميان و حكم هللا و آنچه اشجار در انجيل ثمر كرد در بيست و سه سال ظهور بود كه وحى  

قبل هللا هست نازل می گشت و بعد از غرس شجرۀ قرآن كمال آن در هزار و حكم واقع كه من 

ل مى بود به پنج دويست و هفتاد رسيد كه اگر بلوغ آن در دو ساعتى در شب پنجم جمادى االو  

دقيقه
  
 عرش خود ناظر است و نظر نميشد زيرا كه هميشه شجرۀ حقيقت در علو   بعد تر ظاهر 

                                                 
  

 ليلة البعثة     
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ميكند بر شجرۀ كه غرس فرموده در افئده و ارواح و انفس واجساد خلق همينقدر كه ديد از شجره 

احببت ان  ا حب  ل ظهور ميگردد و از وراى حجب كنت كنزا مخفي  توان حديقه توحيدى چيد او  

 اعرف را نازل تا آنكه بخن خلق خلق شود تا ثمرۀ آن كه عرفان باو است در قيامت بعد گرفته شود

 بما وصف هللا به هللا هست و از آنجائی كه معرفت هللا ظاهر نميگردد اال   ةل دين معرفزيرا كه او  

نفسه من لسان رسوله اين است كه منوط است بمعرفت ظاهر در ظهور و همچنين تا بمنتهى اليه 

ر نشود وجود منتهى گردد و آنچه اثمار شجرۀ قرآن است تا عروج شجرۀ بيان بايد ظاهر شود كه اگ

حين اند ت مالئكه مسب   ظاهر ميشد زيرا كه گل چينان اين جن  معلوم است كه در آن ثمره نبوده و اال  

محبوب ايشان هست ميچينند و آن هدايت او  خلق اگر بينند بر شجرۀ حديقه حب   نظر ميكنند بر كل  

كه از بيان باو ايمان آنچه  "من يظهره هللا"است بعرفان مقصود نه غير آن و همچنين در يوم ظهور 

او همان اثمار بيان است و حال آنكه راضى نميگردد بر آنكه ذكر شود در  آورد و بحروف حى  

ايشان شجرۀ بال ثمرى كه اگر در علم خدا گذشته اليق است بر آنچه او را اليق اگر چه پناه داده شده 

 چقدر ن پناه بخداوند است و اال  را بشمس حقيقت كه پناه بخن نفع مى بخشد ايشان را كه آن عي كل  

اعوذ باهلل  كلمۀء او را نشناخته گويا پناه بخدا نبرده زيرا كه عباد كه پناه بر خداوند برده و چون ادال  

همان هم كه نازل شده چنانچه در صدر اسالم خود ميخواند ولى چون  ى در حق  ميگويند حت   را كل  

برد كه عين پناه بخداوند است پناه داده نشد از دون نار عرفان و ن - المعليه الس   -پناه بامير المؤمنين 

ايشان ظاهر است و نزد هر  را بلغت خود ميگويند و حال آنكه حد   كلمۀتى كه مى بينى اين  هر ام  اال  

ظهورى پناه بخدا پناه باو است و نزد هر بطونى پناه باوامر آن ظهور است تا نزد ظهور اشراق 

 بظهور بعد و اوامر او و هميشه مراقب ور قبل و اوامر آن پناه نميدهد او را اال  ديگر كه آنوقت ظه

مذكور ميگردى  ل ظهور باش كه اگر بقدر تسع تسع عشر عشر تاسعه صبر كنى جديد نزد آن حق  او  

چنانچه امروز خود ميگوئى بر عبادى كه از غير مسلمين وارد بر اسالم ميشوند اين بود ثمره 

واحد در قيامت بعد اگر توانى ادراك نمود و در اين قيامت از قبل اگر صادق بودى زيارت حروف 

 . برحمته من يشاء و هللا ذو الفضل العظيم ص  يختدر ايمان و خلوص خود و هللا 

 

 .مسادس حكم هللا فى حين تحويل الش  ابع و العشر من الواحد الس  الباب الر   { 2:  42} 

 

ام يومى را منسوب بخود فرموده و آن را يوم هللا عالم در ميان اي   ص اين باب آنكه خداوندملخ  

و حرمت آن يوم را شناسد و آنچه خداوند فرموده در آن عمل كند  خوانده و ضامن شده هر كه حق  

سال جزا دهد او را و يك مثقال ذهب صرف در آن مثل سيصد و شصت و يك مثقال است  مثل كل  

اعمال و شئونات خير جارى نموده امر  ه باشد و همين قسم در كل  كه در سبيل خداوند صرف نمود

هللا را و آن يومى است كه شمس منتقل ميگردد از برج حوت بحمل در حين تحويل چه ليل واقع شود 

و چه نهار سزاوار است كه اقل از عدد واحد آالء نباشد و فوق مستغاث و در اين بين هر كس هر 
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ذ بخالء و ى او بوده وهست چه در غير اين يوم در بيان اذن داده نشده تلذ  چه تواند اذن هللا از برا

آن شيئ كامل گردد نزد آن نفس و همچنين در ضيافت  نعماء متعدده در حين واحد تا آنكه حق  

ذ محبوب است كه بر يك نعمت شود ولى اعالى آن و همچنين در عادت ليل و نهار بر يك نعمت متلذ  

د مجالس قرار دهند كه اين اقرب است بتقوى عند د االء و نعماء را بتعد  و تعد   شوند در مجلس واحد

 هو المهيمن ه ال اله اال  شهد هللا ان  "حول اين آيه را تالوت نمايد  هللا و اذن داده شده كه در ليل بعدد كل  

يه شهد هللا كه در آن ذكر يا آنكه آ " هو العزيز المحبوبه ال اله اال  شهد هللا ان  "و در نهار آيه  "ومالقي  

قدرت است كه آن از براى تالين افضل است عند هللا و آن يوم يوم نقطه است وهيجده روز بعد از آن 

شيئ ام هيجده شهر كه هر يومى منسوب بيكى از احكام كل  است كه اشرف است از اي   ام حروف حى  اي  

ى در اين كور چونكه ذكر نبى و وص   ند و در ظواهرء بر توحيد حق  ادال   ات كل  است كه كينوني  

 يوم قيامت كه هر كس را شجرۀ حقيقت بهر اسم كه خواهد ذكر نميگردد بمؤمنين اطالق ميشود اال  

ل صوم جايز نيست بلكه بابواب ميكند وغير از آن كسى نمی شناسد تا آنكه حكم كند و در واحد او  

ل كه يوم او   "من يظهره هللا"اينكه در يوم اين ظهورات از براى  ت واجب و كل  واحد دخول در جن  

يوم او است و مثل او مثل شمس است در نهار باو هدايت يافته نه آنكه مثل اين ظهور گردد كه مثل 

اين يوم گذشت و كسی كه اين يوم از براى او خلق شده در حزن بود و حال آنكه اين يوم بنسبت باو 

ى دقايق و ساعات و ليل و ميشود بر هيكل انسان حت  عزيز گشته و هر شيئ در يوم قيامت ظاهر 

يه منتهى گردد كه ه و ظهورات قدم  ام و شهور و سنين و فوق آن تا آنكه بمطالع آيات ازلي  نهار و اي  

از اين است كه ذكر حدود خلقى شود لم يزل هللا كان عالما و قديما و لم يزل هللا كان  آنوقت اجل  

  . حاكما و قديرا

 

هللا قد امر بان تقيموا من مقاعدكم  ادس فى ان  الباب الخامس و العشر من الواحد الس   { 2:  46} 

ه من فوق ن  لقائم و الحكم على اعدام من يحزنمن بعد بلقب ا "من يظهره هللا"اذا سمعتم اسم 

   .االرض بما يمكن
 

 "من يظهره هللا"ر را كه در نزد استماع ذك ص اين باب آنكه خداوند عالم اذن فرموده كل  ملخ  

باين اسم هر نفسى برخيزد از مقام خود و بعد قاعد گردد اجالال له من كتاب هللا و اعظاما له من 

اعمال غيب از براى يوم  ل در يوم ظهور كسى اظهار ارتفاع در نزد او نكند كه كل  االولى لع   ةنقط

يك ساعت قبل از قبض روح  عمر خود هر وقت شنيد برخيزد ولى شهادت است كه اگر كسى در كل  

بشنود كه ظاهر شده يا آنكه كتاب او باو برسد كه او منم يا آنكه خود او بر او وارد شود و بگويد منم 

ت اقامه كند بخياتى كه دين او باو بر پا است و فى الحين خاضع نگردد از براى قرآن و ساجد و حج  

يگردد كه گويا هيچ نكرده واگر بر عكس باشد اعمال غيب او باطل م نگردد از براى منزل بيان كل  

ام غيب خود بر او شاهد شده در اي   ثمر ميبخشد او را و اگر خواهد عفو ميكند او را اگر دون حب  



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

147 

 ت در اين نموده كه البد  نتواند از رضاى محبوب خود منحرف شد و كمال دق   اگر چه هرگز محب  

ماى اين نوع احترام داريد وعمل كنيد ولى از براى مس   مالقات خواهيد كرد او را كه از براى اسم او

اين اسم نكنيد آنچه از براى اسم او ميكرديد اگر چه اگر بدانيد خواهيد كرد ولى بر خود اشتباه وارد 

منتظر او بودند ولى در حين ظهور  كل   -ى هللا عليه و اله صل   -ميخوريد چنانچه در ظهور رسول هللا 

كردند و حال آنكه اگر او را در خواب ميديدند بخن خواب افتخار ها ميكردند و شنيدى كه با او چه 

از براى اسم او قائم ميشدند و از براى ظهور شب و روز  همچنين در ظهور نقطۀ بيان كه كل  

ها مينمودند ولى حال كه ب ميديدند او را بان خواب افتخارع و ابتهال می نمودند و اگر در خواتضر  

بعد  ى كه دين ايشان باون بر پا است ظاهر شده و منتظرين ظهور او ال يحصى است كل  تباعظم حج  

ازاستماع آيات او در خانه هاى خود مستريح نشسته و او اآلن در اين جبل ماكو است وحده قدرى 

مراقب خود شده اى اهل بيان كه اينطور واقع نگردد كه از براى او شب و روز گريه كنيد واز براى 

ى بهم رسانيد اين او قائم گرديد و حال كه يوم اخذ ثمره است كه از قيام باسم سبيلى بسوى مسم  اسم 

را و آنچه بر  -ى هللا عليه و اله صل   -قسم محتجب مانيد در خاطر آوريد سلوك منتظرين رسول هللا 

 آن روز د و اال  او وارد شد از منتظرين باو و مگو كه در دين نبودند امروز ميگوئى كه در دين نبودن

بر خود  در ميان خود بگمان خود در اعلى درجه فضل و دين خود عامل بودند و گمان دون حق  

از  باعلى درجه فضل و دين خود عاملند و خطور دون حق   نميبردند مثل آنكه امروز مى بينى كه كل  

قضاياى قيامت فرض براى خود نميكنند و خواهى شنيد آنچه که بر نقطۀ بيان وارد آمده زيرا كه 

من "ل در قيامت بعد بخن مهتدى می شوند و خواهى درك نمود بنويسند و ثبت كنند لع   شده كه كل  

 كه به هيچ نفسى نپســـــــنديد آنچه بر نفس را و اگر قرار گذاريد اى اهل بيان كال   "يظهره هللا

او  محض است و اگر در ظل   ن حق  را بباطل جلوه ندهيد يا بر عكس كه آ خـــــود نمى پسنديد و حق  

اعمالى كه از يوم ظهور  ل بر آن حزنى وارد نيايد و كل  نگرديد در دين باطل ميگرديد لع   مستظل  

ل بر خداوند نموده كه از اين خيط بيرون نرفته لع   كل  نقطۀ بيان كرده ايد تا آن روز باطل نگردد تو  

ام ظهور كه او مى ام بطون او و در اي  وريد در اي  بر مقصود خود چونكه نمى شناسيد حزنى وارد نيا

بخن يقين نميكنند که بشناسيد او را از اين  را نفس خود را بخيات و كلمات خود ولى كل   شناساند كل  

تى نيست از براى كسی كه يقين نكند باو بعد از استماع آيات اين جهت محتجب مى مانيد وهيچ حج  

تى ت ميشوند و محتجبين بخن داخل در نار ميگردند كه هيچ جن  جن  بخن داخل در  است صراطى كه كل  

ت وصف شود زيرا كه خلق ت و وصف جنتي  است ازاينكه بجن   اعظم از آن خلق نشده بلكه او اجل  

ت نظر كنى نظر کن در بدء دين اسالم كه هر كس ت بامر او ميشود و اگر ميخواهى در بدء جن  جن  

ل گشته تا آنكه يك يك اهل بيت ت مفص   در نار و درجه بدرجه جن  و اال  ت بود داخل ميشد داخل در جن  

ت بوده اند و دون او در نار تا آنكه را نظر كن در ظهور هر يك اصحاب او اصحاب رضوان و جن  

منقطع گشت هر كس بر مراد هللا و مراد اهل بيت بود در  خاص   منتهى شد بخخر ابواب كه نص  

ت را بين ى منحرف بود در نار تا اينكه بظهور اسم باطن باطن خلق جن  ت بود و هر كس قدر جوجن  
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ت را او ذكر كن و بعد مبدأ جن   ت بر كسی كه نشناخت او را و عارف نگشت بحق  و حكم دون جن  

ت و نار را بعين شهود بعين را از منحرفين بشناس و حكم جن  مت   "من يظهره هللا"بيان بين و تا ظهور 

ت و نار و پناه بر در هر ن است مقصود از آنچه در قرآن نازل شده از ذكر جن  مالحظه كن كه اي

حال از نار دون ايمان كه همين سبب در نار آخرت ميگردد و همچنين در ايمان كه همين سبب 

رضوان اكبر ميگردد كه در آن خلق شده آنچه عبد محبوب دارد او را و در آن خلق نشده حزنى و 

  . شيئ قديرا ه كان على كل  ندارد علم بخن را يخلق هللا ما يشاء بامره ان  آنچه كه عبد محبوب 

 

 اذا اراد بيت فر الحد اال  الس   ادس فى ان ال يحل  ادس و العشر من الواحد الس  الباب الس   { 2:  42} 

ى اذا استطاع عل بعد استطاعته او اراد ان يتجر او يريد ان يزور حروف الحى   ةقطهللا او بيت الن  

و يدخل بيته   و من يجبر احد على احد فى سفريحان او اراد ان ينصر احدا فى سبيل هللاوح و الر  الر  

احد  عشر شهر و ان يتعد   ةبغير إذنه او يريد ان يخرجه من بيته بغير إذنه حرم عليه زوجته تسع

اال من ذهب حيث عن ذلك الحكم و لم يعمل به فعلى شهداء البيان ان يأخذوا عنه خمس و تسعين مثق

ع ان يحضر و يمنعه و ان علم و لد على احد فرض على من علم او يط  و اذا اراد ان يجبر اح ال مرد  

 و ان و العشر اال   ةسعله بعد انقضاء الت   لم يحضر فيحرم عليه زوجته تسعه عشر يوما و لم يحل  

فليستغفر هللا  ةقدر على الفض  و ان لم ي ة من فض  عشر مثقاال من ذهب ان استطاع و اال   ةيأتى تسع

على  ن باعلى صوته ثم  الى ان يقدر و ينفق الى شهداء البيان لينفقوا على من يؤذ   ةعشر مر   ةتسع

على حسب شأنه و ال يسافر احد دون سفر الواجب  ين و الكتاب كل  الفقراء و المساكين من اهل الد  

ام سفره ان يزور او يتجر فال ينبغى له ان يطولن اي    اذا اراداال   ةقطاو الحضور بين يدى الن   من الحج  

خلقت من ذاته او ال يطولن اكثر من  ةقن به من كينوني  و ان اراد ان يطول فعليه ان يرفعن ما يتعل  

 له اذن على قدر خمس و تسعين شهرا و ال يحل    لمن يتجر فى البحر فان  و ثلثين شهرا اال   ةثماني

اثنى و مأتين من مثقال من  ين ان يقدر عليه ان ينفقن  من ذلك الحد   عليه فوق ذلك و من يتجاوز

 . ة اثنى و مأتين مثقاال من الفض  ذهب و اال  

 

ص اين باب آنكه اذن داده شده سفر بسوى بيت و مقعد نقطه اگر استطاعت از براى او ملخ  

اده نشده و در و تجارت و نصرت نفسى اگر خواهد و دون اين اذن د باشد و زيارت مقاعد حى  

 تجارت هر گاه ما خلق عنه نزد او باشد بأسى نيست از براى او و اگر نبوده زياده از دو حول در بر  

 آنكه سبيل آن قدر همين باشد كه آنوقت از براى او اذن هللا هست زياده از آن و در اذن داده نشده اال  

خروج از بيت است تا دخول بر آن و اگر بحر زياده از پنج حول اذن داده نشده و مبدأ حساب از يوم 

ه بر آن طورى كه حكم شده داده  از فض  تجاوز نمايد اگر مقتدر است دويست و دو مثقال ذهب و اال  

در حين استماع سفر  "من يظهره هللا"باشد كه از حدود هللا هست و ثمرۀ اين حكم آنكه در يوم ظهور 

بيان از براى او است و اينكه  باب ذكر شده زيرا اگر كل  م داند بر آنچه در اين كند بسوى او و مقد  



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

149 

د نشود حكم ايمان نميگردد و بابى است از ابواب ظهور دين قبل او كه در ظهور بعد آن اگر مجد  

 در ظهور يوم قيامت كه آن وقت واجب  بعد از استطاعت بر روح و ريحان اال  سفر جايز نيست اال  

يرا كه از براى او خلق شد چگونه ميتوان از ثمرۀ وجود منفك شد ميگردد اگر چه بر نعلين باشد ز

اگر كسى ناظر باشد بخلق وجود خود و امر شده از براى كسى كه داخل شود بيت كسى را بغير اذن 

او يا آنكه يك قدم او را در سفر مجبورا حركت دهد يا آنكه او را از بيت خود بغير اذن او بيرون 

ى كند از اين حكم بر شهداء بيان اه بر او حالل نيست اقتران و اگر كسى تعد  آورد بر اينكه نوزده م

او حكم نمايند وهر نفسى كه عالم شود  ى او نود و پنج مثقال ذهب در حق  فرض است كه جزاى تعد  

جبر نفسى نفسى را بر او است كه منع نمايد واگر تغافل ورزد نوزده يوم حالل نميگردد بر او 

ه و اگر نه نوزده  از فض  از انقضاء او نوزده مثقال ذهب اگر استطاعت دارد و اال  اقتران و بعد 

مرتبه استغفار كند كه آن وقت حالل ميگردد بر او اقتران و بعد از استطاعت احدهما بر او است 

  برف دانند و اال  انفاق بسوى شهداء بيان كه ايشان بر اهل احتياج انفاق كنند بر نفوس خود اگر مكل  

در بيان  مؤذنين و اهل احتياج از مؤمنين در هر موقف كه هست محمود است و ثمرۀ اين آنكه لعل  

گردد و بر مقصود يوم ظهور او حزنى وارد نيايد  كه عادت كل   ى وارد نيايد لعل  بر نفسى غير حق  

و هست كه از بحر جود ا كه اگر نه از براى او بود حكمى بر هيچ نفسى نمی شد باستحقاق بلكه كل  

اهمال است زيرا كه بعد ازعرض تكليف قبول امر   اكثر را حد  در زمره تكليف بيرون ميخيند و اال  

با  هللا نمى نمايند و خداوند در هر حال غنى بوده از خلق خود و دوست داشته و ميدارد كه كل  

زنى وارد نياورد ات او متصاعد گردند كه هيچ نفسى بر هيچ نفسى بقدر نفسى حدر جن   منتهاى حب  

است و  "من يظهره هللا"ل يوم ظهور كه آن او   ةدر مهد امن و امان او باشند الى يوم القيم كه كل  

اخذ عهد از ايمان  ى را مبعوث نفرموده وهيچ كتابى را نازل نفرموده مگر از كل  خداوند عالم هيچ نب  

ى نبوده و در سفر بعد منازل و حد  بظهور بعد و كتاب بعد گرفته زيرا كه از براى فيض او تعطيل 

ممنوع بوده وهست و هر قدر كه منازل اقرب و اخف گردد عند هللا محبوب تر است واگر منزلى كه 

توان يك روز رفت دو روز رود بر خدا است كه مضاعف فرمايد رزق او را و اگر در منزلى بر 

هر  هر حال بايد مالحظه نمود حد   ت شود طلب نقمت ميكند از خداوند بر مالك خود درحيوانى مشق  

ل او بر او وارد نسازد كه نفعى كه حيوانى را كه بعد از ورود مالك او در بيان غير از اخف از تحم  

براى او ثمری نمى بخشد و در سفر مراعات حال اضعف بايد نمود در هر حال  از آن بر ميدارد از

 سبل روح و ريحان بر مقاديرى كه من اال   ت است ممنوع بوده وهستب كلفت و مشق  و آنچه مترت  

در شده ومراعات پيادگان درهر حال محبوب بوده و هست و اگر نفسى نفسى را در سبيل قبل هللا مق  

يك قدم سوار كند ثواب يك حج در نامه عمل او نوشته ميشود و كدام فضل است از اين  رضاى حق  

ل كنند بر روح و ريحان مبد   گاه سفر را كل  عظيم تر اگر كسى موفق شود در سبيل خداوند و هر

بوده كه بمالحظه هاى نفع  قطعه ميگردد از قطع رضوان آنچه قبل حكم شده بواسطه احتجاب كل  

 اگر بر روح و ريحان ميبود آن نوع حكم جزئيه تعب بر نفس خود و ديگران وارد ميخورند و اال  
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ى كند كه قبل شده چنين كور درجه بدرجه ترق   نميشد و اسفار اعراب امروز شاهد است بر آن حكمى

شيئ  ه كان على كل  بل بإذنه ان  نتوانند زياده از يك فرسخ سفر كرد و هللا يحفظ من يشاء فى الس   كه كل  

  .حفيظا

 

 

و عدم  ةما يخرج من الفار ةادس فى حكم طهارابع و العشر من الواحد الس  الباب الس   { 2:  46} 

ونه بابابيلذى يسم  يل و ال  ى يطير بالل  كذلك الحكم فى الحيوان الذ  ز عنه و حر  فرض الت  
  
.  

 

او ما يطير  ةمؤمنين از ما يخرج من الفار ص اين باب آنكه آنچه صعب شده بود بر كل  ملخ  

ز محبوب بوده وهست يل او اشباه ذلك بر اينكه بأسى نيست ولى از جهت لطافت و نظافت تحر  بالل  

ر كرده كه محتجب از مبدأ نمانى كه در ر مطه  ردد و در هر حال نظر بر مطه  مانع از طهارت نميگ

ر است از اين است بلكه قول او مطه   ذكر دون طهارتى نمائى كه او اجل   "من يظهره هللا"يوم ظهور 

ل از براى آن نبوده الى ره بوده وهست و از يومى كه او  و در هر شأن در مكامن طاهر و مطه  

ز براى او نيست در سماء طهارت و ارض لطافت بوده و هست وهيچ شيئ او را آخرى كه آخر ا

خلق بوده و مكمن طهر و طهارت طوبى  ةات او صفور نگرداند و آباء او الى آدم و همچنين امه  متغي  

  . ذلك لهو الفضل العظيم من عنده فان   ةعلى طهار ةاملمن يدركه يوم القي  

 

 

 

 ظر الحد الى كتاب احد اال  ادس فى عدم جواز الن  العشر من الواحد الس   امن والباب الث   { 2:  46} 

  .رين اذا اذنوا بعضهم لبعض او علموا برضائهمللمتبح  

 

ص اين باب آنكه اذن داده نشده كه كسى نظر كند در كتاب كسى در هيچ حال چه سر ملخ  

 هر وقت عضى بسوى بعضى اال  ه و چه كتب مكتوبه به و چه حسابي  بسته و چه سرباز چه كتب علمي  

  آنكه كل  كه داند رضاى او را يا اذن دهد او را كه آنوقت حالل ميگردد بر او و اين نهى نشده اال  

ص قميص حيا پوشيده كه اگر درك كنند يوم قيامت را با شجرۀ مقصود سلوكى نگردد كه دون تقم  

  . شيئ وكيال ه كان على كل  ه ان  يحب  ا ال ن من يشاء من عباده عم  سبيلى حيا باشد و هللا يعصم  

 

                                                 
  
، ﴾فََجعَلَُهْم َكعَْصٍف َمأُْكولٍ  يلٍ ِمْن ِسج   ةتَْرِميِهْم ِبِحَجارَ  َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا أَبَابِيلَ  ْم فِي تَْضِليلٍ أَلَْم يَْجعَْل َكْيدَهُ  َك ِبأَْصَحاِب اْلِفيلأََلْم تََرى َكْيَف فَعََل َرب  ﴿: قال تعالى  

 ... اختلفت االقوال في طيور االبابيل المذكورة في اآلية، منها الوطواط، البومة، . (409)الفيل  ةالقرآن الكريم، سور
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نفس فرض ان يجيب اذا يكتب  ادس فى ان لكل  اسع و العشر من الواحد الس  الباب الت   { 2:  45} 

  .ع عليهاليه و يجيب اذا يسئل عنه و ما يتفر  
 

ى نويسد بر ص اين باب آنكه واجب گشته در اين ظهور كه اگر كسى بسوى كسى خط  ملخ  

ی كه امر كند وهمين قسم اگر كسى خود يا بخط   جواب دهد و فصل محبوب نبوده بخط  اينكه او را 

ر اعظم در يوم ظهور هللا كسى از آن ني   سؤال كند بر مستمع واجب است جواب بخنچه داللت كند لعل  

﴾كمالست برب  ﴿ :محتجب نگردد در حينی كه نازل ميفرمايد من قول هللا
  
بگويند بلى زيرا كه  كل   

وجود و همچنين كتب شبهه  جواب از براى اينجا شده ولى سرايت ميكند تا بمنتهى اليه ذر  فرض 

كسى بواسطه احتجاب خود محتجب نگردد از  نيست كه يوم قيامت كتب او نازل خواهد شد بر كل  

 ت و در ذر  افئده باقرار بوحداني   ت او خلق ميگردد در ذر  جواب محبوب خود كه باجابت كينوني   رد  

ت و نزد هر ظهورى اجساد اقرار ببابي   انفس اقرار بواليت و در ذر   ت و در ذر  رواح اقرار بنبو  ا

مجيبند مثل آنكه امروز ميشود كه در   در ظهور قبل كه كل  مجيبين از صامتين ممتاز ميگردند و اال  

ر بلكه متصو   هاسالم كسى كلمتين را نگويد و آنچه ما يتفرع بر او است از واليت و احكام قرآني  

نميشود ولى در ظهور بعد صادقين از دون صادقين باجابت ممتاز ميگردند و عبد بصير آن است كه 

را نمايد اگر چه باجابت بكتاب باشد يا بلسان يا بعمل كه اين اقوى  عوالم و مراتب اجابت حق   در كل  

ى اگر طفلى گريه كند مأمور شده اند بر اجابت يكديگر حت   است و از بركت اجابت آن نفس كل  

واجب است اجابت او بخنچه ميشود و همچنين اگر كسى لسان حالش ناطق باشد بر متفرسين الزم 

اجابت باشد يا ظهورات ديگر كه نفس بصير خود  است اجابت او و همچنين اگر مقاعد آن محل  

در  اهده ننمايد لعل  ادراك ميكند واجب است اجابت او تا آنكه هيچ نفسى در هيچ موقع سبب حزنى مش

 من شاء هللا بر او من حيث ال يوم قيامت كه ابصار قلوب نمی شناسد محبوب و مقصود خود را اال  

ين ع على الد  ين مرتفع شود و او بشئون ما يتفر  يعلم حزنى وارد نياورند كه يك دفعه ما يثبت به الد  

همين سبب ميگردد او را و لكن  محتجب مانده باشد چنانچه در هر ظهورى هر كه محتجب ميماند

  . شيئ محيطا ه كان بكل  هللا يهدى من يشاء بفضله ان  

 

                                                 
  
يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِرب ُِكْم قَ وَ ﴿ :تعالى قال   ، ﴾ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغاِفِلينَ  ةالُوا َبلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَامَ إِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ

 465 ة، اآلي(6)االعراف  ةالقرآن الكريم، سور
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ابع فى تجديد الكتب اذا انقضى عليها اثنى و ماتين حوال و ل من الواحد الس  الباب االو   { 6:  4} 

 .محو ما كتب من قبل او انفاقه الى احد
 

شيئ جديد شود از اين جهت ارد كه كل  ص اين باب آنكه درهر ظهور خداوند دوست ميدملخ  

د كند باينكه امر فرموده كه در هر دويست و دو سال يك دفعه هر نفسى ما يملك خود را از كتب مجد  

عين عبدى بر حرفى نيفتد كه كره از نظر باون داشته  در ماء عذب ريزد يا آنكه بنفسی عطا كند لعل  

روح آنهم  ى را نبيند بر صورت غير محبوب لعل  باشد لعل در يوم قيامت شجره حقيقت ظاهر حرف

آن غير محبوب واقع نگردد زيرا كه هر حرفى كه نوشته ميشود هفتاد هزار ملك بر او  در ظل  

ند وهمچنين حين محو كه حفظ ميكنند او را و اگر امروز نظر كنى در ارض مى بينى كه يك موكل  

ا نتوان نمود و هر حرفى كه بر صورت حرف از قرآن را چقدر از نفوس حافظ هستند كه احص

محبوب نوشته شود مالئكه دوست ميدارند كه نظر بر او كنند بل در هر شيئ چنين مشاهده كن و 

يوم قيامت نظر  صنع و كمال لعل    بر علو  همچنين بر عكس و در بيان هيچ شيئ را ظاهر مكن اال  

نظر او  مالئكه در ظل   ود كه نظر كل  ى شاهد نگردد بر خلق خمحبوب خود بر او افتد و دون حب  

است و كم شيئ ميخواهد كه در يوم قيامت اليق نظر شجرۀ حقيقت گردد بلى اگر شيئ كه فوق ارض 

خواهند كرد بيانهاى خود  مثل آن نباشد آن شيئ است كه اليق شده از براى آيه ليس كمثله شيئ و كل  

ز هر ارض كه مشرق گردد كه بخن در يوم د ولى مراقب بوده نزد ظهور شجرۀ حقيقت ارا مجد  

ظهور مسترزق و متلذذ شوند كه ما قبل ذريعۀ بوده از براى آنظهور و آيتى بوده از براى وصول 

 آنكه اال   از كلمات بيان را نويسد با ايمان باو با حسن خط   كلمۀبخن مقصود وهيچ نفسى نيست كه يك 

ل عند هللا و مراتب خطوط مراتب اسم واحد است او  واجب ميگردد از براى او آنچه محبوب او است 

ابهى و آخر اعلى و ما بينهما بدرجات ذكر و گويا مشاهده ميشود در ظهور كه صاحبان ادراك  خط  

 بهم ميرسد كه نوزده قلم را شيرين نويسند ولى كمال در يكى بهتر از اقتران است و استكمال در كل  

 امروز ديده ميشود كه اى محبوب ازل و مقصود لم يزل و اال  كمال است اگر مقرون گردد برض علو  

 و نافى دون ميگردد كه كل   نوشته شده ولى آثارى كه مثبت حق   كتب ما ال نهايه در اسالم باحسن خط  

ت ايشان و قبول نميگردد از ايشان كينوني  ل اون اقرار بايمان نكنند كتب قبل اگر در نزد يك حرف او  

د مانده و جمال او نزد و قصر مشي   آنها رسد و حال آنكه آن آثار مثل بئر معطل  چگونه حسن كتابت 

وم اسماء بعدد نفس اهل افئده احسن از جمال مذكور باسم جمال است و هنوز شنيده نشده كه كتاب قي  

وم كه عدد اسم يوسفقي  
  
است بر استحقاق خود نوشته شده باشد و حال آنكه از بدء  - المعليه الس   - 

من يظهره "دون ايمان باو ثمر نميبخشد و در وقت ظهور  ظهور تا امروز چقدر كتبها نوشته شده كه

 من شاء هللا كمال دقت نموده كه بعد از ظهور نوشته نشود محتجب خواهند بود اال   همين قسم كل   "هللا

                                                 
  

     =  10+  9+  40+  400= حسب حساب الجمل " قيوم"عدة    

     =  60+  90+  9+  40= حسب حساب الجمل " يوسف"عدة       
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آن  نچه در ظل   آثار آن شمس حقيقت كه نوشتن يك حرف از آن اعظم تر است از نوشتن بيان و آاال  

نوشته شده نظر كن در مبدأ قرآن كه اگر در يوم ظهور رسول هللا كسى يك حرف آنرا مينوشت حكم 

انشاء  -الم عليه الس   -انجيل و آنچه در دين عيسى  ايمان بر او ميشد اگر مؤمن باو بود ولى اگر كل  

ر توانى درك نمود و خواهى انجيل ثمرى نمى بخشيد از براى او اين است جوهر علم اگ شده در ظل  

درك نمود بصير شو كه محتجب نمانى كه هيچ شيئ در آن ظهور محبوب تر از آن نيست كه آثار او 

 كه آنچه از آن مبدء جود مشرق ميگردد كل   نزد او حاضر كنى بلكه فرض شده بر كل   را باحسن خط  

ر است لی نهجى كه در بيان متصو  مؤمنين ببيان داشته باشند زيرا كه او است بيان آنروز و بر اع

مسئول عنه از اين بوده  هر كه تواند تمام نموده و در نزد آن شمس حقيقت حاضر نمايند كه كل  

ر آثار او اگر توانند در يوم وهستند چه خوب صنعتى است چاپ از براى ارتفاع كلمات او و تكث  

ف س در بيت خود محتجب ال يكل  ظهور نصرت كرد دين خدا را و اگر مثل امروز هستند كه هر ك

 . بخيات هللا توقنون ةيوم القيام على هللا ثم   ن  ل بعد ان يقدر و لتتوك  هللا نفسا اال  

 

  و يقولن  حيث ينبغى ان ال يعمل احد من عمل اال   ةي  ابع فى الن  انى من الواحد الس  الباب الث   { 6:  5} 

ما يرى و ما ال يرى  شيئ رب  كل   االرض رب   ت و رب  مواالس   او اقعدن هلل رب   قومن  ى البلسانه ان  

  .العالمين و ان يقرء بقلبه يجزى عنه رب  
 

 آنكه هلل واقع شود و از اين جهت امر شده ص اين باب آنكه هيچ عملى عمل نميگردد اال  ملخ  

ما ال  ما يرى و االرض رب   موات و رب  الس   هذا هلل رب   ى العملن  كه هر عاملى حين عمل گويد ان  

العالمين و اگر در قلب تالوت كند مجزى است از او ولى هلل واقع نميگردد عمل مگر آنكه  يرى رب  

معرفت بهم رسانند بشجرۀ حقيقت كه اين آيه آيتى است از آيات او و بخيه او در نفس خود از او 

ى هللا عليه و ل  ص -محتجب نگرديد در يوم قيامت چنانچه در قرآن هر كس عامل از براى رسول هللا 

او بود عامل از براى خدا بود و محبوب نيست كه كسى عمل كند از براى كسى  و حروف حى   -اله 

از   آنكه از براى آن ظهور كند امروز عبادى كه در انجيل عاملند كل   آنكه هلل كند و هلل نميشود اال  اال  

ى هللا عليه و اله صل   -از روز رسول هللا  اگر چه تا قبل -الم عليه الس   -براى خدا ميكنند بامر عيسى 

ى هللا عليه صل   -هلل بود ولى حين ظهور لدون هللا ميشود بلكه در آن ظهور بايد از براى رسول هللا  -

كند كه آن وقت هلل ثابت ميگردد وهمچنين عبادى كه در بيان عاملند از براى خدا واين آيه را  -و اله 

 باطل ميگردد از براى او عمل كردند هلل كرده اند و اال   "من يظهره هللا"ميخوانند اگر در يوم ظهور 

كه گويا هيچ عمل نكرده اند اين در صورت اصل دين است ديگر فرع آنرا خود اخذ كن و شئون 

دنيايی كه بايد هلل شود خود ادراك نما مثال غذا تناول مينمائى و قصد ميكنى كه از براى خدا ميكنى و 

على هللا هست محتجب هستى که اين آيه كه در نفس تو است از آن شجره  شجرۀ كه مدل   حال آنكه از

مشرق گشته و راجع باون ميگردد در ظهور اخراى آن و گاه هست كه خود از اون منع ميكنى آنچه 
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شئونت را مشاهده كن در دنيا كه ميگوئى از براى  از براى او در نفس خود ميكنى و همين قسم كل  

توحيد منتهی  كلمۀو از او محتجب هستى و همچنين شئون دين را مالحظه كن تا بجوهر  او است

 ﴾ هللاال اله اال  ﴿از براى او عمل كردى هلل كردۀ چه گفتن  "من يظهره هللا"گردد اگر در يوم ظهور 

ى و اگر بگوئى در نار ميرو ﴾ هللاال اله اال  ﴿ اگر از براى او نكنى اگر باشد و چه آب خوردن و اال  

ى صل   -ت آشاميدۀ از اين علم جوهر بسيط است كه حين ظهور رسول هللا آب بياشامى شراب دون جن  

بكتاب خدا و رسول او در زمان خود  ملل لدون هللا عاملند اگر چه كل   حكم شد كه كل   -هللا عليه و اله 

از يوم آدم همان رسول  آن اين است كه همان مطاع مؤمن بوده و اآلن هم هستند كه ظاهر است سر  

كتب منزله قرآنى است كه بر او نازل شده كه در حقيقت از ظهور قبل محجوب مانده  هللا هست و كل  

و از كتاب او چونكه نشناخته كه اين همان است كه در ظهور بعد ظاهر شده حال هم اگر عمل كنى 

ل بينى بلكه در آنها غير از او   را قائم بحروف هلل در بيان و خارج نگردانى از حروف واحد و كل  

اعمالت  اگر كل   "من يظهره هللا"ظهور او ظاهر نبينى در ليل الليل هلل عامل بوده ولى حين ظهور 

است نه دون  "من يظهره هللا"از براى نقطه كنى كه لدون هللا ميشود زيرا كه نقطۀ بيان آنروز همان 

تو از براى آنها عامل بودۀ چگونه ميشود  همان حروف حى او است كه آن و همچنين حروف حى  

وقتى كه ظاهر ميشوند عامل نيستى اين است كه در نزد هر ظهوری خلق كثير بگمان آنكه هلل ميكنند 

 من شاء هللا ان يهديه كه اگر نفسى نفسى غرق ميشوند و لدون هللا ميشوند و خود ملتفت نميشوند اال  

اينكه مشرق تا مغرب را مالك شود و همچنين از براى  را هدايت كند بهتر است از براى او از

ت ميگردد ولى بما ما على االرض زيرا كه بهدايت بعد از موت داخل جن   مهتدى بهتر است از كل  

است بر او نازل ميخيد اين است كه خداوند دوست ميدارد كه  على االرض بعد از موت آنچه مستحق  

مهتدى نميشود بعضى باسم علم ولى نفوس مستكبره خود  "هللامن يظهره "را هدايت كند بكلمات  كل  

و هر نفسى بشيئ محتجب ميگردد كه در نزد موت هيچ نفع نمى بخشد او را كمال  و بعضى بعز  

عرق من الش  يف و اد  من الس   ت نموده كه از صراط احد  دق  
  
آنچه  مهتدى گشته لعل   هادى كل   بهدايت 

يك دفعه لدون هللا نشود و خبر نشوى و هللا يهدى من يشاء الى صراط  ل عمر تا آخر هلل ميشوداز او  

  .يقين حق  

 

  .ين واجب فورىاداء الد   ابع فى ان  الث من الواحد الس  الباب الث   { 6:  0} 

 

ص اين باب آنكه قرض دادن بمؤمن عند هللا محبوب بوده وهست و همچنين اداى قرض ملخ  

نمود و فصل در آن جايز نيست  اوند از هر چيزى اگر تواند رد  است نزد خد كه واجب است و احب  

شئون دين  و ثمرۀ اين حكم آنكه همين قسم آيات تسبيح و تحميد و تقديس و توحيد و تكبير و كل  

                                                 
  

َراُط أَدَقُّ ِمَن الشَّْعَرة َوأََحدُّ ِمَن السَّْيفِ "    ال،  نزك، "ْعِر َوأََحدَّ ِمَن السَّْيفِ إِنَّ َعلَى َحَهنَّم ِجسًرا أَدَقَّ ِمَن الشَّ " ،99\5\6، بحار االنوار، "الص ِ  ،05009العم 

راُط أدق  من الش عر ومن حد  الس يف"   6\91\4بحار االنوار،  ،"الص 
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توحيد  كلمۀاو واجب از  مظاهری است كه حقيقت عطا فرموده بخلق خود در حين ظهور او رد  

كند قرض خود را چيزى از  كه اگر كسى فورا در حين ظهور رد  گرفته تا منتهى اليه شئون تحديد 

  و آنكه بهتر از آن در آفاق و انفس مشاهده نمايد چقدر بعيد است نفسی كه حق  آن منقوص نگردد اال  

اظهار ايمان خود كند  هللا كه عبد بخن مؤمن شود ولى در حين رد   نفسى را رد ننمايد چگونه است حق  

خلق اگر بعين يقين نظر كنى و هللا يحكم  معطى آن بخن محتجب ماند اين است حد  ن دين و و از مدي  

  . ه هو خير الفاصلينو ان   بالحق  

 

 

 

   .خليصابع فى الت  الس  ابع من الواحد الباب الر   { 6:  2} 

 

ص اين باب آنكه اذن داده شده در هر حولى كه عبد تخليص نمايد نفس خود را كه بدء آن ملخ  

ل ليل واحد است تا غروب يوم واحد ختم شود و تنقيص و تضاعف در او نبوده و نيست و مراد از او  

ذ شود و در حين التفات اسم ديگر اذن داده نشده و حين نسيان از آن آنكه بيك اسم از اسماء هللا متلذ  

محتجب يوم قيامت ببركت اين عمل تواند باسم واحد تصديق نمود واز هدايت او  بأسى نيست لعل  

ان بحر اسماء و امثال است ولى سك   نگشت و گويا ديده ميشود كه شجرۀ حقيقت ظاهر كه مبدأ كل  

تخليص بتخليص خود محتجب زيرا كه اين ازبراى وصول باو است و آن بهمين محتجب ميگردد 

ه ي  مثل آنكه نزول فرقان و دين اسالم كه اصل آن معرفت هللا هست تا منتهى شود بخخر مسائل فروع

وضع آن از براى معرفت شمس حقيقت است در حين طلوع آن ولى ببين كه هر نفسى بيكى محتجب 

است باز مانده و ملتفت نيستند و در حين عدم  شده چنانچه امروز مى بينى و از مقصود كه ثمرۀ كل  

ن بدين اسالم ي  تى كه مدر نمايند بهمان حج  بالغ بوده و هست زيرا كه اگر تدب   هللا بر كل   ةالتفات حج

ل عمر تا آخر بدين خود عمل ميكنند و خطور نمود اينكه مى بينى از او   شده بهمان توان تصديق حق  

 ت در ميان ظاهر نيست و اال  خود نميكنند بجهت آن است كه ممتحن نميگردد و حج   در حق   دون حق  

ن نفس چنانچه در بلوغ همان كلماتى كه صدر اسالم در ظهور شمس حقيقت گفته ميشد ميگويد هما

ب مى نمودند كه چگونه ميشود وكمال دين اسالم كه ظاهر شد مقصود همان كلماتى كه خود تعج  

كسى آيات خدا را بشنود و بگويد گفتند اين است كه عامل از روى بصيرت در هر شأن كم بوده و 

ا است كه خلوص در چه اكثر چون در اين دين تربيت ميشوند در آن اظهار ايمان ميكنند و خدا دان

 .منيع ه قوى  ذين آمنوا باهلل و آياته عن ذكر دونه ان  نفس است و بصيرت در چه نفس و هللا يخلص ال  
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ذى قد ل الحد ان يدين بدين ال  لن يح   ةجرابع يوم ظهور الش  الباب الخامس من الواحد الس   { 6:  6} 

شاء و ان قبل ان يحضر فليعمل بما عمل  ى يامره بمادان به قبل ظهورها و اذا سمع فليحضر حت  

  . ما يأمر بهدين اال  ال   من قبل ولكن حين ما حضر لينقطع عنه كل  
 

ص اين باب آنكه آنچه سبب نجات ميگردد عرفان ظهور است و همچنين بر عكس و دين ملخ  

ز آدم خداوند در نزد هر ظهورى اوامريست كه از قبل او بنفس آن ظهور ظاهر ميگردد نظر كن ا

 فانى الى خاتم كه مؤمنين بظهور قبل اگر بظهور بعد مؤمن ميگشتند حكم ايمان بر آنها ميشد و اال  

باع اوامر او دين ات   ميشد آنچه از براى ايشان بود قبل و همچنين در نزد ظهور من يظهر هللا كل  

ظهور وقوف بر   برضاى او و بعد ازظاهر نميگردد اال   و جل   است زيرا كه رضاى خداوند عز  

در يوم قيامت توانى نجات يافت از  آنچه از قبل بوده ثمر نميبخشد دقيق شو در امر دين خود لعل  

هور ال فى حين الظ   ت خداوند ظاهر است بر خلق او فلتسرعن  فزع آنروز كه آنروزى است كه حج  

 .ون ان تفلحونقبل ذلك و ال بعد هذا ان انتم تحب  

 فى حين ابع فى عدم جواز اخذ اسباب الحرب و آالتها اال  دس من الواحد الس  االباب الس   { 6:  2} 

   .ذين هم يصنعون ال  اال   ةاو وقت المجاهد ةرورالض  
 

 در يوم ص اين باب آنكه اسبابى كه نفسى از نفسى خائف گردد محبوب نيست عند هللا اال  ملخ  

لباسى كه سبب خوف نفسى شود داخل  اذن يا از براى عبادى كه بصنعت آنها مشغولند و همچنين

ت نميگردد سزاوار است بر عبد كه مراقب باشد كه امرى كه سبب خوف نفسى باشد از او صادر جن  

ل عين شمس حقيقت بر شيئ ت و شئون اليقه بان باشند لع  بر هيكل انساني   در يوم قيامت كل   نشود لعل  

از جوهر وجود خود محتجب ميشوى و چه شاهد نگردد دون رضاى خود را زيرا كه نميدانى تو 

بسا راضى ميشوى كه باشد با غير رتبه خود كه هيچ نارى از نفس احتجاب او عظيم تر نبوده و 

ه هدى باشند در جبلى نيست نظر كن نفسى كه غير از راسخ در علم كالم او را نتواند فهميد كه ائم  

م نمايند چگونه كه بفهمند ميتوانند اهل آن تكل  ت كه لسان عربى است نلغت جن   كلمۀساكن گشته كه يك 

س الهى كه اگر كسى ملتفت شود فى الحين جوهر وجود چه ميشود قسم بذات مقد   ببين كه در حق  

اخذى است من هللا ايشان را كه با كسى كه در هر شأن باو  علم باين اشد   منفطر ميگردد و علم كل  

بسوى او است بامر او اين نوع وارد  وده بامر او وعود كل  از او ب ه و بدء كل  مؤمنند و باو متوج  

از براى او خلق شده حال  را كه از براى لقائى كه كل   شود ولى نفوس مؤمنه احصاء ميكنند اخذ حق  

 من شاء هللا اين نوع وارد آيد که در جائى ساكن گردد که يك اهل فؤاد نباشد كه او را بعين او بيند اال  

بر او  ست كه حرام شده در بيان اقتران نفسى با غير سنخ خود و بر عرفى كه كل  و از اين جهت ا

ار در سلسله خود و است مالحظه آن علما در سلسله خود و حكام در سلسله خود و تج   ظاهرند بر كل  

سلسله خود تا اينكه هيچ نفسى نه بيند غير جنس خود را زيرا كه اليق نيست كه  اب در حد  ساير كس  
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خلق توانند درك نمود   عيونى كه غير هللا را نمى بينند چگونه كل  حقيقت را درك نمايد اال  شمس 

كمال تراقب را داشته كه يوم قيامت را درك خواهيد نمود و بر جوهر وجود واقع نشود چيزی كه در 

بيح و سبحان هللا ميشنود كه باو تس كلمۀشيئ ات كل  ساحت او مذكور نيست كسى كه از لسان كينوني  

تقديس خداوند كرده ميشود بلكه ما دون آن نزد ساحت قدس او نفى ميشود چگونه اليق كه غير كلمۀ 

مشاهده نمايد نه اين است كه در آن روز نشنوى و عالم نگردى بلكه  شنود يا آنكه غير مقعد عز   حب  

را شنيدى كه  مثل آن قيامت را هم مثل اين قيامت فرض كن اگر واقع را نميدانستى ولكن ظاهر

عباديكه رياضت كشيده و ما على االرض را پشت پا زده از فضل او بعرفان او واصل گشته هر آينه 

چنين نفسى را اليق كه در مثل چنين جبل ساكن اين بر نهج ظاهر است و اال اگر نظر بواقع كنى كه 

ميكنى و از براى او و فؤاد تو و آنچه ميكنی باو  شب و روز غير او مذكور نيست نزد تو در علو  

ما يحزن به االنفس ان يا عباد هللا كلكم  حمن عن كل  كم الر  ن هللا رب  قحال اين قسم محتجب ميشوی فلتت  

  . اجمعون

 

 

 

ان يسئل من فضله ان  "من يظهره هللا"ابع ينبغى لمن يدرك ابع من الواحد الس  الباب الس   { 6:  6} 

   .ب نعليهمقعده بترا شاء و من عليه فليشرفن  
 

وجود بالنسبه بشمس وجود مثل شبح در  ات كل  ص اين باب آنكه همين قسم كه كينوني  ملخ  

از  شيئ را و بدانكه هيچ نفسى عند هللا و عند اولى العلم اعز   كل   مرآت است كذلك مشاهد كن حد  

نند چونكه نتوا ت و كل  شجرۀ حقيقت نبوده و نيست و از آنجائی كه ظاهر ميشود بر صرف ربوبي  

از فضل او  نمى بينند واقع را از براى او ساجد شد امر شده در يوم قيامت كه يوم ظهور او است كل  

محروم نگردند زيرا  از ثمرۀ وجود كه لقاء او است كل   ايشان گردد لعل   طلب نمايند آنچه سبب عز  

ما سوى  نى زيرا كه اگر كل  نيست و نه اين است كه نظر باقتران ك كه غير از اين سبيل از براى كل  

ثمرۀ وجود خود را اخذ نمائى هر  هللا آنچه كه از قبل خلق شده و آنچه بعد امكان دارد باين نوع عز  

از او است چگونه توان  ت كل  آينه معادل نميشود با تسع تسع عشر عشر آنى از او زيرا كه شيئي  

حقيقت را جارى كن تا آنكه  شئون اين سر   قرين ذكر نمود ذكر او را بذكر دون او وهمچنين در كل  

است از هر شيئی ولى اگر ظاهر شود آن با  خير محتجب نگردى اگر چه اين امر اعز   از مبدأ كل  

ت را پوشيده نتوانيد چگونه ص قميص عز  قدرت كه تواند درك نمود چنانچه عبادى كه باسم تقم  

 است كه اگر بر غير آن ظهور ظاهر گردد لعل   او توانيد درك نمود اين از براى اين ميشود در حق  

ه كان ذا فضل على من يشاء من عباده ان   ن  وجود خود محتجب نگردد و هللا يم هيچ نفسى از ثمرۀ

 . عظيما
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ان يكتب من مطلع شهر الى شهر آخر  ابع فرض على الكل  امن من الواحد الس  الباب الث   { 6:  6} 

ء هللا كاهلل اكبر او اعظم او اظهر و نحوه و قد اذن ان يحسب من ب من اسماا يح  واحدا فى واحد مم  

ا قضى عليه من فات عنه و ان مات فعلى وراثه ان يكتبوا له مم   يكتب ما ل العمر الى آخره ثم  او  

  .العمر
 

ص اين باب آنكه بر هر نفسى امر شده در هر شهر يك واحد در واحد پر كند و حساب آن ملخ  

اث او است و ثمرۀ طفه او است تا حين قبض روح او و اگر از او فوت شود بر ور  از حين انعقاد ن

د است ات افئده مم  ر كند مؤمنين باو را زيرا كه كينوني  در يوم ظهور شجرۀ حقيقت تكث   آن آنكه لعل  

من هللا باين اسماء همين قسم كه ذكر كرد مدد شيئ را سبب ميشود كه كم كم برتبه جسد برسد و 

ر گردد تا آنكه پر ل مكث  واحد او   خول آن در واحد قيامت گردد و در اين كور ثمر آن اينكه لعل  سبب د

 اين واحد را نه بينند در آن واحدا اال   شود سموات و ارض و ما بينهما از آنكه در يوم ظهور كل  

ميديدند بنحو اشرف كه قدم يكى بر صراط نلغزد كه اگر همين واحد را در حين ظهور واحد قرآن 

عالم  ل كل  اين واحد بدرجاته منتهى ميشود بواحد او   احدى از مسلمين از صراط منحرف نميشد و كل  

را واحد واحد كن و مدد هر درجه تحتى را از درجه فوق قرار بده تا آنكه رسد بيك واحد همان واحد 

ل باشد تا عدد كه حروف او    واحد بالفند بمعرفت آنها و در آن واحد مبين اال  مكل   لى است كه كل  او  

تجريد گويا ديده ميشود   طلعت شمس وحده را اين است جوهر توحيد و سر  آنكه نه بينى در مرايا اال  

ى عدد قلم در قلمدان عدد شيئ جارى ميگردد حت   واحد جريان بهم ميرساند تا آنكه در كل   كه سر  

ل رد واگر كسى جارى كند و در بهاء واحد او  را دا واحد ميشود كه مظهر نقطه در بين اقالم بهاء كل  

او را در صقع او عطا نكرده مثال اگر بهاء  ل را و حق  را قرار ندهد نشناخته است واحد او   بهاء كل  

واحد قرار  ه باشد بايد بهاء هيجده قلم هيجده مثقال باشد و بهاء آنرا بهاء كل  ي  قلم نوزده مثقال فض  

و  ذكر ميشود و در حشر آن حشر كل   ند اين است كه در بعث آن بعث كل  د از او هستمم   دهد كه كل  

مثل آنكه امروز مى بينى در اسالم آنچه هست  و در جزاى آن جزاى كل   در عرض آن عرض كل  

 و مظاهر او و ابواب هدی است و همچنين در دنيا كل   -ى هللا عليه و اله صل   -د مدد دين باسم محم  

ل كه بال عدد اعداد متكثره باين واحد قائمند و آن واحد بواحد او   است كه كل  بايشان مستمدند اين 

ل مراتب ما ال نهايه هست از براى قائم و بعد از رتبه واحد او   و جل   است قائم و اون بنفسه باهلل عز  

مره اب ءال كيف يشو  رن واحد االيكث  و  ما يشاء يخلقن و هللارتبه واحد كه غير هللا احصا نتواند نمود 

  . قديرا يئش ه كان على كل  ن  ا

 

بيتا  یيبن نأين ملك يبعث فى ذلك الد   ابع فرض على كل  اسع من الواحد الس  الباب الت   { 6:  5} 

   .سعينسعين و بيتا على ابواب الت  قبل الت   ةلنفسه على ابواب خمس
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ست دو بيت بنا كند ص اين باب آنكه هر صاحب ملکى كه در بيان مرتفع گردد سزاوار املخ  

ل از نود و پنج متجاوز نشود و قرار خود قرار دهد وعدد ابواب او   و محل   "من يظهره هللا"باسم 

ت او كه كما هى حقيقت در رتبه جماد هم سرايت كرده باشد كه لسان كينوني   ثانى از نود تا آنكه سر  

در يوم ظهور از  بينهما لعل   ظاهر او است ناطق گردد كه هلل است ملك السموات و االرض و ما

او و از او منع ننمايد آنچه از براى او است كه شبهه نيست  شهادت طين كمتر شهادت ندهد در حق  

و تا  ةرا درك ميكند و اگر بر ايمان و نصرت او رود اسم خير او ميماند الى يوم القيم كه موت كل  

 مثل بخن دين خود عامل بوده باشد و اال  حال كه شنيده نشده در ظهور حقيقتى چنين صاحب ملكى ب

ت ت باسم ظاهر در آن مل   از يوم آدم تا ظهور بيان آنچه صاحب ملك بوده در هر مل  زده ميشد و اال  

ان عصر او بر دارند مايه افتخار را سك   "من يظهره هللا"من هللا كرده آنچه كرده مگر بعد در ظهور 

 خواهند رفت مثل آنچه از آدم تا امروز ذكر شود عند هللا و اال  بخير  ةكه اسماء ايشان الى يوم القيم

تى كه هستند على ما در مل    كل  رفته و هنوز يكى در يوم قيامت پيدا نشده كه ضرب المثل شود و اال  

هو فيه هلل عامل بوده اند ولى چه ثمر كه در يوم ظهور شجرۀ حقيقت كه آيات هللا اوراقى است از 

حتجب ماند چنانچه در عصر ظهور بيان انقطاع او بجايی رسيده كه بگمان اينكه ت او مشجرۀ محب  

نزد كسى است تفويض نموده باو و كسی كه ما على االرض و نفس او باسم او ميكنند آنچه  حق  

يوم ظهور شجرۀ حقيقت مثل  ميكنند ظاهر است كه در جبل ماكو ساكن نموده ثمرۀ اين حكم آنكه لعل  

ت او بالغ نباشد بيت او واقع شود نه اين است كه در بدء ظهور حج   ر شده باشد لعل  اين بيوت متكث  

لين ظاهر نشده كه كسى تی كه خداوند بنقطه بيان عطا فرموده تا امروز بر يد احدى از او  بلكه حج  

هر ت بر منزل عليه بالغ گردد و جواب در كتاب خود آيات هللا را نويسد و فرستد كه بيك آيه آن حج  

نفسى را كه خواهد بلسان آيات من عند هللا نازل نمايد زيرا كه در ظهور فرقان كه جوهر ظهورات 

نشده و بر كسى آنحضرت نازل نفرموده  -ى هللا عليه و اله صل   -قبل بوده مخاطب غير رسول هللا 

ظهور اين  آيه بنحو كتابت بلكه اگر نازل فرموده بلسان اعراب مصطلحه آن زمان بوده و با وجود

 ت نعمت ببين چه واقع شده و حال آنكه اين همان كالمى است كه بيك آيه آن كل  ت و تمامي  نوع حج  

عامل  مؤمنين عمل ميكنند و اگر ما على االرض عامل شوند اليق بلكه اگر قيامت بر پا نشود و كل  

ر مبدأ شهود نيستند و وجود و جوهر دليل د ل ولى نازل ميشود بر قلوبى كه ناظر بسر  باشند متحم  

لو انزلنا هذا القرآن ﴿ملتفت نميگردند و فى الحين هلل ساجد نميگردند و حال آنكه اين همان است كه 

﴾ه هللادعا من خشي  على جبل لرايته خاشعا متص  
  
او نازل شده و بعد نفوسى كه ميشنوند  قبل در حق   

اذا سمعوا آيات هللا ال يسجدونآيه شريفه است و  و سجده نميكنند نازل شده چنانكه نص  
  
و با وجود  

خود نميكنند و حال آنكه بقدر حكم جبل در حين خشوع عند هللا بخن  اين خطور دون ايمان در حق  

                                                 
  

ِ  ةًعا ِمْن َخْشيَ لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََرأَْيتَهُ َخاِشعًا ُمتََصد  ﴿: قال تعالى    الحشر  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ُرونَ ُهْم يَتَفَك  اِس لَعَل  ْضِربَُها ِللن   َوتِْلَك األَْمثَاُل نََّللا 

  54 ة، اآلي(95)
  

  54 ة، اآلي(61)االنشقاق  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َوِإذَا قُِرَئ َعلَْيِهُم اْلقُْرآُن الَ يَْسُجدُونَ ﴿: قال تعالى   
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لها بها منها اليها  ةنميشود و حال آنكه شبهه نيست كه آيات بعد اعظم تر است از آيات قبل بما ال نهاي

اع يك آيه ساجد شوند و گويند بلى و خطور ال بر قلب ايشان نكند مؤمنين ببيان در حين استم اگر كل  

﴾كمالست برب  ﴿اليق است كه گويند از مؤمنين بان هستند زيرا كه همان آيه ايست كه 
  
 بر كل   

اعمال از براى رضاى او بوده و آن وقت اخذ ثمره و امتحان صادقين است قسم  ميخواند و كل  

 بيان را در ك له بوده وهست كه اگر نفسى در مشرق باشد كه كل  بخداوندی كه وحده وحده ال شري

لوح حفظ او بين عينى خود بيند و بخنچه كه در امكان ممكن است باعلى درجه فضل و تقوی رسيده 

باشد و كتاب آن شمس حقيقت بر او نازل شود بنهج آيات كه عجز او را باو بنماياند نزد خود اگر 

پيش خود و نگويد بقلب خود و لسان خود هذا من عند هللا ال ريب فيه  بقدر طرف عينى صبر كند در

باهلل و آياته موقنون قدر خردلى عند هللا حكم ايمان بر او نشود و از بيانى كه حفظ داشته و  ا كل  ان  

عامل بوده سر جوى باو نفع نبخشد و فطرت توحيد در او نبوده كه كالم محبوب خود را نشناخته كه 

ع گردد و حال آنكه اين حكم در درجه قبل او است هللا متصد   ةياون جبل ميبود بايد از خش  اگر قلب 

كه در قرآن باشد چگونه است و آيات اون كه نزد منزل آن چنين نفسى ابعد تر از جبل ميشود و خود 

ه در نزد خود عدل از براى خود نمى بيند در تقواى خود كه بيان را حفظ داشته باشد و حال آنك

عامل بود اين بر  بيان را تواند حفظ نمود يا بكل   ر نميشود كه چنين نفسى بهم رسد كه كل  متصو  

خود را در نزد آن ظهور دانند و از جبل خود را سخت  خلق حد   صورت امتناع مثل ذكر شد كه كل  

ايی كه ت ميكنند ولى جتر نگيرند و بگمان خود هر وقت ذكر محبوب خود را ميشنوند مثل بحر رق  

ه لم يسمع ميشوی اى اهل بيان مراقب خود ت او خلق ميگردد كان  بايد خاضع شود كه اجابت كينوني  

و حكم ميكند بر آنچه خواهد ادناى  ةرا در يوم قيامت و طالع ميشود بغت ى نيست كل  بوده كه مفر  

رد اگر ملتفت شوى وجود را اگر خواهد اعلى ميكند و اعالى وجود را ادنى ميكند چنانچه در بيان ك

وغير ازاو كسى قدرت ندارد بر اين و آنچه كند همان ميشود نه اين است كه نشود چنانچه همينقدر 

را ولى خود گرداند  - المعليه الس   -خواست امير المؤمنين  -ى هللا عليه و اله صل   -كه رسول خدا 

ثابت ميگردد زيرا كه  ده كند البد  اگر چه كردند آنچه كردند ولى ثابت شد حال هم همين امرى كه ارا

همان امرى است كه دين قبل باو ثابت شده و بعد هم باو ثابت ميشود و غير هللا صاحب امر واقعی 

حكم نميگردد و هللا   كه محل  بامر او عاملند اگر طبق امر او عامل شوند و اال   نبوده و نيست و كل  

 . قديرا شيئ ه كان على كل  يرفع من يشاء من عباده ان  

 

ده نفس بهيكل اسم المستغاث فى حين تول   كل   ابع فلتحرزن  الباب العاشر من الواحد الس   { 6:  40} 

   .و ال ينبغى الحد ان يتركه
 

                                                 
  
يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِرب ُِكْم َقالُوا َبلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُ َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدَ ﴿ :تعالى قال   ، ﴾ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغاِفِلينَ  ةوا يَْوَم اْلِقيَامَ َم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ

 465 ة، اآلي(6)االعراف  ةالقرآن الكريم، سور
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ص اين باب آنكه در اسماء هللا هيچ اسمى تعادل نميكند عدد آن باسم مستغاث و آن اعلى ملخ  

ل ل و در واحد او   واحد او  و در آن ظاهر نيست اال  ثمرۀ اسماء است كه بمنتهى اليه ظهور رسيده 

هست و در بيان ذات حروف  -ى هللا عليه و اله صل   -هللا  قرآن رسولل كه در  واحد او  نيست اال  

اعراش در ظهورات  "من يظهره هللا"بود و بعد از بيان  -الم عليه الس   -بع و قبل از قرآن عيسى الس  

ه است لي  ت او  حدود است همان مشي   ى از حد  توى بر اعراش كه معر   مسمختلف ظاهر ميشود و اال  

ر نميكند و هيچ اسمى اعلی عددا از اسم مستغاث نيست در رتبه اسماء و بر كه اعراش او را متغي  

عدد اللهم كه اعداد طرح كنى واحدا بعد واحد عدد اسم احد ناقص ميشود و اگر با الف و الم حساب 

بوده على  زائد ميخيد و در يوم قيامت مظهر آن ظاهر شده كه مدل   عدد اسم حى  كنى اسم مستغاث را 

ز كنند آن هيكل را بهيكلى كه عدد اسم از حين انعقاد نطفه محر   هللا از اين جهت امر شده كه كل  

مستغاث در آن باشد زيرا كه از مبدأ ظهور تا ظهور آخر خدا دانا است كه چقدر شود و ليكن زياده 

مستغاث اگر خدا خواهد نخواهد شد و در كور قرآن بدء و عود آن در اسم اغفر شد بنقص  ازعدد

رسد زيرا كه در اين معيارى نيست زيرا كه فاصله  عدد اسم هو در بيان خدا عالم است كه تا چه حد  

بين انجيل و فرقان بالف هم نرسيد زيرا كه شجرۀ حقيقت در هر حال ناظر است بخلق خود هر وقت 

زيرا كه  و جل   باذن هللا عز   بحين ميشناساند خود را بكل  ه بيند استعداد ظهور را در مراياى افئده مس  ك

اسماء چون طائفند  ثمرۀ آن اينكه كل   و جل    باهلل عز  ازبراى او حركتى و سكونى نبوده و نيست اال  

ر بيان ببالغ ما يمكن برسند نفوس د كل   اسماء ببلوغ اين اسم است لعل   در حول اسم هللا و كمال كل  

كه در حين ظهور حقيقت توانند شمس حقيقت را درك نمود و طائف حول او گشت و مراقب باشند 

كه از آن عدد تجاوز نكنند كه اگر بخن عدد رسد نفسى در بيان و شنود که ظاهر شده شجرۀ حقيقت 

يابد باين فضل و هيچ فضلى در  از نار نجات بر او است رجوع بسوى او و اگر چه يقين ننمايد لعل  

نجات دهند و در  "من يظهره هللا"بيان از اين اعظم تر نبوده و نيست اگر قدر دانند و خود را از نار 

 ت ذر  افئده بعد از تمامي   ات است در ذر  نور او ساكن شوند زيرا كه ظهور او مبدأ خلق كينوني   ظل  

لى دو هزار و يك اسم نوشته شود كافى است در اجساد قبل از ظهور او و همين قسم كه در هيك

 برضاى باين سبب از ظاهر در اسماء محتجب نماند و غير هللا نه بيند و شاهد نشود اال   ز لعل  تحر  

ن له الخلق و االمر فى ملكوت ها فا  باسمائه الحسنى كل   كم ثم  محبوب خود فلتحرزن انفسكم هلل رب  

  . هو العزيز المحبوباله اال  موات و االرض و ما بينهما ال الس  

 

عود على المنابر و االمر ابع فى عدم جواز الص  الباب الحادى و العشر من الواحد الس   { 6:  44} 

   .بالجلوس على الكرسى
 

ص اين باب آنكه نهى شده از صعود بر منابر و امر شده استواء بر اعراش يا سرير يا ملخ  

 اجتماع است بر تختى كرسى گذارده كه كل   اگر محل   ن نرفته واز شأن وقر بيرو كرسى تا آنكه كل  
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م نزد آن مبدأ كسى بافتخار تعل   يوم ظهور حق   را و ثمرۀ آن اينكه لعل   توانند استماع نمود كلمات حق  

م گردد و چه بسيار عظيم است اين امر زيرا كه علم او غير نفس او نيست و راسخون در علم متعل  

م اختيار كه تعل   هستند غير ايشان كالم او را نتوانند درك نمود چگونه توانند كل   ه هدىعلم كه ائم  

نمود بلكه هر علمى كه ما يقع عليه اسم شيئ است از براى عرفان كالم او خلق شده و نزد او نيست 

او   مقام ذات جوهر وجود و اين كالمى هم كه مى بينى ابداع آن ميشود در صقع آن بنفس آن و اال  اال  

تى اعظم تر در امكان خلق نشده كه كسى استماع نمايد است از ذكر اقتران بحروف و هيچ لذ   اجل  

كلمات آن نگويد و مقايسه با كالم غير او نكند همين  آيات آن را و بفهمد مراد آنرا و لم و بم در حق  

ت و او مظهر الوهي  شيئ همين قسم كالم ت است بر كل  ت و ربوبي  ت او مظهر الوهي  قسم كه كينوني  

ا  ان  ال  نى انا هللا ال اله ام هر آينه ميگفت ان  کالمها كه اگر آن انسانى مى بود متكل   ت است بر كل  ربوبي  

ت خود آنچه گفت قون و حال آنكه ميگويد بلسان كينوني  اى فات  كل الحروف اي  ا و ان ما دونى خلقى ان ي

ه قبل بايد باو كتب سماوي   نه در نزد هر ظهورى كل  و مى شنود آنرا كل شيئ كه اگر اين نبود چگو

مؤمن گردند چنانچه نفوس مؤمنه بخن كتب بايد بخن مظهر مؤمن گردند واز اين است كه بيك آيه 

ما على االرض بالغ است بر هر ذا لسانى بلسان او كه اگر امروز يكى از  ت او بر كل  واحده حج  

ل من آمن آيه واحده بمثل آنكه عرض كرده ميشود بر او  ت آدم باشد بخن عرض كرده ميشود يك ام  

ما على االرض عاجزند از اتيان باو اگر فى الحين تصديق نمود كه  بالبيان و بخن گفته ميشود كه كل  

ل نمود و يقين ننمود بكالم تصديق خدا كرده زيرا كه اصدق از او نيست در قول و اگر العياذ باهلل تأم  

را ديد و حال آنكه مى  بر ما على االرض عرض كند همينقدر كه عجز كل   خداوند بر او است كه

بيند بايد رجوع كند و تصديق كند خداوند را بر قول او و از حين استماع تا آنكه بدرجه يقين نرسيده 

ميگويند يا اصدق الصادقين در حين ظهور اگر تصديق شجرۀ حقيقت  در نار حجاب بوده و اينكه كل  

 ادقين گفته اند و اال  مل در تصديق او نكردند يا اصدق الص  در حين تالوت آيات آن تا   را نمودند و

ب قول ايشان است زيرا كه اين اسم اسمى است از اسماء او و نورى است از انوار عمل ايشان مكذ  

بر او است در صدق كجا توان ذات او را موصوف باين وصف نمود زيرا كه اگر صدقی  او كه مدل  

خلق را كه  ر است بصدق او است و حال آنكه باعلی صوت خود ندا ميفرمايد كل  مكان متصو  در ا

ل در تصديق آنچه نازل ميشود داريد اين است كه يكدفعه قلم ادقين چرا تأم  ميگوييد يا اصدق الص   كل  

را كه شنيده اند ملتفت نميشوند اگر بگويند كه نشنيديم آيات  شاء هللا و كل    منبر دور عالم ميگيرد اال  

باع قرآن صادق گشته كه چنين نيست واگر بگويند كه اين واگر بگويند عبادى كه صادقند غير از بات  

عاجز نيستند كو كسى كه اتيان نموده بر فطرت و حال آنكه مثل بحر از آن  هللا نيست و كل   ةآيه آي

الم او ولى اسمى را كه عطا بايمان باو صادق وتصديق ك بحر جود نازل ميگردد اين است كه كل  

فرموده است بيكى از مظاهر امر خود كه اثبات صدق اون ميكند از او منع مينمايند كه اگر منع 

باسم او صادق ولى منع  نمينمودند هيچ ظهورى تكذيب كرده نميشد در حين ظهور اين است كه كل  

شمس در مرآت صادق است بضياء آن را از مسمى ميكنند و ملتفت نيستند مثل آنكه اگر كسى بگويد 
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 -خود ولى در شمس سماء نگويد چقدر محتجب است مثل رهبان هم در زمان رسول هللا  خود در حد  

اونها را صادق ميگفتند  -الم عليه الس   -باع دين عيسى همين قسم است كه بات   -ى هللا عليه و اله صل  

ت  نميگفتند و ميخواستند كه از صدق شبح اديان حول خاتم او طائف اس ولى از شمس حقيقت كه كل  

ميبود تصديق كنند شمس سماء را و حال آنكه حين خطور دون تصديق رسول هللا  در مرآت اگر حق  

ت شمس از آنها مرتفع شد و همچنين در ظهور بيان ببين و شبحي   -ى هللا عليه و اله صل   -

اهل بيان تصديق دقيق شو كه بتصديق   -عليه  ى هللاصل   - "من يظهره هللا"همــــــچنين در ظهـــور 

اعرفوا هللا "او نكنى كه مثل مثل آن است كه ذكر شد بلكه او را بخود او تصديق كنى اين است معنی 

"باهلل
  
 ,و اطيعوا هللا باهلل ,بوا هللا باهللو حب   ,قوا هلل باهللفروع آنرا جارى كن و صد   و بر اين اصل كل   

اسماء و امثال را در آنروز مشاهده كن و ببين امر چقدر دقيق است  و همچنين كل   ,و اتبعوا هللا باهلل

تصديق  ما على االرض مؤمن بودند بقرآن و در حين آيه اولى كل   كه اگر حين ظهور شجرۀ بيان كل  

عند هللا كاذب ميشدند و همان صادق بود ببين امر چقدر لطيف است  نميكردند او را هر آينه كل  

است كه باو ايمان آورده تصديق كنى  ز ميخواهى باشخاصى كه مبدأ علم او فهم كلمات عبادىامرو

عالم را اگر ال   اگر شناسى كل  او را اين است كه نشناختۀ محبوب خود را و در ليل سير كرده و اال  

و شده اين باع قول اگويد ال ميگوئى و اگر بلى گويد بلى ميگوئى زيرا كه آنچه قبل صدق فهميدۀ بات  

است كه در نزد هرظهورى اهل آن ظهور بعلماى آن ظهور محتجب ميشوند و حال آنكه از وراى 

را كه در يوم  اينها غير صادق ميگردند مراقب باش ظهور حق   امر غافلند كه بيك قول الى او كل  

ديق صرف تصديقهاى ايشان در نزد او بيك بلى تص ظهور بتصديق اهل بيان تصديق او نكنى كه كل  

 كلمۀيك  -ى هللا عليه و اله صل   -ميشود و بيك ال دون آن نظر كن در قرآن كه اگر رسول خدا 

تصديق ميكردند آن طــائفه را بتصــــــديق رسول  فرموده بود بر تصديق طائفه هر آينه امروز كل  

ون آن زيرا كه مناط واگر بر عكس بر عكس چه آنها صادق بودند يا د -ى هللا عليه و اله صل   -هللا 

 -موعودين باحمد  است نه شهادت خلق و تصديق او است نه تصديق خلق چنانچه كل   شهادت حق  

كه تصديق نكردند رسول هللا را بقول او كاذب شدند و حال آنكه در زمان خود  -ى هللا عليه و اله صل  

رف نبودند ولى عند هللا صادق منح -الم عليه الس   -شبهه نيست كه صادقين داشتند كه از دين عيسى 

ميخوردند وهمچنين در نزد  -ى هللا عليه و اله صل   -نبودند كه اگر صادق مى بودند ايمان برسول هللا 

 عبادى كه تصديق كنند او را چه اعالى من على كاذبند اال   بين كه كل   "من يظهره هللا"ظهور 

باع بخن و صادق ميگردند بات   است و كل   بقول او االرض باشد و چه دون آن زيرا كه تصديق حق  

شبهه نيست كه در نزد هر ظهورى خداوند امتحان ميفرمايد خلق خود را بخنچه كه دين ايشان بان بر 

  . يقين ب اون بسوى خداوند بوده و هللا يهدى من يشاء الى صراط حق  پا بوده و سبب تقر  

 

                                                 
  
 4به، الحديث  ب التوحيد، باب أن ه ال يعرف إال  ، كتاكلينيال ،4، المجلد الكافيأصول   
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  .ابع فال ينبغى من يعمل هلل ان يشرك به شيئاانى و العشر من الواحد الس  الباب الث   { 6:  45} 

 

ص اين باب آنكه در هر ظهور حقيقتى هر كس از براى او عامل بوده از براى خدا عامل ملخ  

بوده و هر كس از براى خدا عامل بوده از براى او عامل بوده و در يوم قيامت كه ظهور او است و 

ه اگر كسى عملى از براى او كند بر اينكه اخذ كند آنچه مؤمنين باو اذن داده نشد او و كل   حروف حى  

ه منتهى نشود زيرا كه وجود او از براى او خلق شده چگونه ما دأب اون بوده از دره گرفته تا ذر  

از اين بوده وهست چنانچه دأب ظهور حقيقت در فرقان و بيان  ع بر وجود آن اگر چه او اجل  يتفر  

 شبهه نيست كه شجرۀ حقيقت در و ثمرۀ وجود ايشان در يوم معاد و اال  عباد است  نبوده ولى اين حد  

يوم قيامت قبل از ظهور كسى او را نمی شناسد كه اين حكم را تواند جارى نمود و بعد از ظهور 

 از براى مدركين مگر در ظهور او ر نميشود اطاعت اين امر اال  اختالف ميگردد بشأنى كه باز ميس  

كه اختالف واقع نشود در ايمان او و دون آن كه آن وقت ثمرۀ بيان ازبراى ايشان ى نمايند ترق   كل  

ثابت ميگردد آنوقت هم در شئون معدوده چقدر توان احصا نمود از براى يك نفس واحده عمل كردن 

 آن حقيقتى است كه در ملك آن هزاران هزار مظهر خود را و اال   حد    محض عرفان كل  اين نيست اال  

استغناء است از براى آن ولى چون رايحه دون توحيد در اين اعمال ميوزد از اين جهت نهى غنا و 

 .اعا عليماه كان وس  شده و هللا يؤت الفضل من يشاء من عباده ان  

 

عبيده ان يكون عندهم  ابع فيما فرض هللا على كل  الث و العشر من الواحد الس  الباب الث   { 6:  40} 

  .هام ظهوره بخط  فى اي   "ظهره هللان يمم  "عشر آيه  ةتسع
 

ص اين باب آنكه هيچ چيز نزد خداوند اعظم تر از آيات او نبوده و نيست و اگر مقترن ملخ  

شجرۀ حقيقت كه اسم هللا بر او ذكر ميشود مثل آنكه آيات هللا ميگوئى در آن هم شأن هللا  گردد بخط  

عند اولى العلم و يك صفحه كه نوزده آيه باشد از هر شيئ عزيزيست عند هللا و ميگوئى آنوقت اعز  

ك آنرا كه هيچ جزائى در يوم قيامت معادله با آن نميكند كه اهل بيان فرض شده تمل   آن بر كل   بخط  

ارض را مالك باشد و بدهد و اخذ چنين لوحى كند بها آن زياده است عند هللا و عند  اگر كسى كل  

است من عند هللا از براى آن نفس و اگر العياذ باهلل دون مقبل اولى العلم زيرا كه آن برات نجاتى 

باشد برات نار او است تا قيامت ديگر مثل اينکه هر چه در اين ظهور بر مؤمنين وارد شد اعلی 

تى است ت مفتخرند و هر چيز بر غير مؤمنين نازل شد همان حج  ثمرۀ وجود ايشان شد و بخن در جن  

آن باشد و چه بخثار آن و اگر   اذا شاء هللا چه بخط  د ميگردد اال  ن در نار مخل  من هللا از براى او كه بخ

ى كه در آثار او مى بود باحسن خط   ممكن بود كه در آن ظهور اين غير آن شود هر آينه حافظ كل  

ر نباشد ولى چون ممتنع است ديگران اخذ اين فيض را خواهند نمود و اگر امكان فوق آن متصو  

بيان و كتبى كه در بيان انشاء شده نويسد  ه از آيات او را نويسد بهتر است از اينكه كل  كسى يك آي
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مرتفع ميگردد و آن ميماند تا ظهور ديگر در آن ظهور اگر يك حرف از آن ظهور را  زيرا كه كل  

او  آثار حقيقت را از قبل و آنچه در ظل   كسى نويسد با ايمان باو ثواب آن اعظم تر است ازآنكه كل  

انشا شده نويسد وهمچنين عروج كن از ظهورى تا ظهورى كه بالغى از براى عروج تو نخواهد 

بود در علم خدا چنانچه بدئى از براى اون نبوده و گويا ديده ميشود كه كتب آن شمس حقيقت نازل 

و قائم از استقبال عزيزى عزيز خود را  ميگردد بر مؤمنين باو و استقبال ميكنند حامل آنرا اعز  

ميشوند از براى آن ايشانند اركان دين و شهداء يقين نه مثل آنكه از مؤمنين بقرآن در اين ظهور مى 

بينى كه نزد حضور قرآن قائم ميشوند و از شجرۀ حقيقت كه منزل او است محتجب مانده اند چنانچه 

زل او مرتفع شود دأب غير اثنی عشريه چنين است بلی اين عمل الجل اعزاز او است كه اعزاز من

و جوهر علم نزد اهل آن ظاهر است كه اگر كسى درك كند ظهور را اينها شئون ما يتفرع بر او 

خير را چنانچه اگر نفسى در صدر اسالم سوره توحيد را از كتاب هللا  است و درك خواهد نمود كل  

د نويسد و همچنين حين او انشاء شده بو كتبى كه در ظل   مى نوشت بهتر بود از اينكه انجيل و كل  

خير شيئ قد خلقه  ظهور تا ظهور نقطۀ حقيقت را سريان ده لعل از مقصود محتجب نگردى فلتملكن  

 كسى قابل نيست اه تشكرون و بدان كه اين حكم ارتفاع فضل او است و اال  اي   هللا اذا اذن هللا لكم ثم  

ق گرفته تعل   هللا ة آنچه مشي  و نيست اال  سؤال از فضل او است و بر ا باستحقاق عطا او را و بر كل  

 . هم اجمعون اذا هم باهلل و بخياته يوقنوناس كل  هللا يؤتى الن   ن يشاء و لكن  ع عم  يؤتى من يشاء و يمن

 

 

 

 عند هللا فی مظهر اال   ةوبابع فى عدم جواز الت  ابع و العشر من الواحد الس  الباب الر   { 6:  42} 

  .ا عند انفسكمهلل سر   استغفروا فنفسه فى ظهوره و اال  
 

ص اين باب آنكه اذن داده نشده استغفار نفسى نزد نفسى در ليل و در يوم قيامت عند من ملخ  

 استغفار بايد كرد خدا را در هر حال ما بين خود و او كه اگر يظهره هلل او ما اذن جايز است و اال  

ت خود است باستحقاق كينوني   باز مستحق   عبدى بخنچه در امكان ممكن است استغفار كند خدا را

چگونه كه بر شئون آن رسد نه اينكه استغفار كنى و از آنكه از او استغفار ميكنى از او محتجب 

 باستغفار از مظهر امر كه شجرۀ حقيقت باشد و باشى زيرا كه استغفار از خدا ثابت نميشود اال  

شيئ اگر استغفار كنى ثمر نمی بخشد از براى د كل   بعداو در يوم ظهور او و اال   همچنين حروف حى  

تو چنانچه در ليل و نهار ميكنى و خود ظالم هستى برآن كسى كه استغفار نزد او استغفار نزد 

 بابواب واحد كه منتهى خداوند است زيرا كه در امكان سبيلی نيست از براى خلق بسوى خدا اال  

اعداد ال نهايه قبل و بعد است وهمچنين در حروف  ن كل  ميگردد بواحد بال عدد كه اون باشد كه مكو  

 استغفار نزد سين و  استغفار نزد باء همچنين ميم را اال  واحد حرف سين را سزاوار نيست اال  
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ر آنرا نتوان احصا نمود از اينجهت امر ل تمام شود كه آنوقت تكث  همچنين حرفا بحرف تا واحد او  

ظهور قيامت ولى هر نفسى كه ما بين خود و خدا كند و از حدود بيان   تاباستغفار منقطع ميگردد اال  

 نزد تجاوز نكند خداوند قبول می فرمايد استغفار آن را تا حين ظهور و آن وقت قبول نميشود اال  

حول آن  ر كن و قدر دان يوم ظهور را كه كل  اعمال و اطوار را تصو   ظاهر بظهور و همچنين كل  

 .حين و قبل حين و بعد حين فر هللا فى كل  طائف ميگردد و استغ

 

 يطلعن   ةعند باب مدين ةجدابع فى وجوب الس  الباب الخامس و العشر من الواحد الس   { 6:  46} 

  .ه هو العزيز المحبوباعظاما من هللا له ان   ةااللهي   ةفيها نقط
 

يت خلق شده هميشه ب  ت و ربوآيات الوهي   نفوس از ظل   ص اين باب آنكه از آنجائيكه كل  ملخ  

سائرند و چونكه چشم حقيقت بينى ندارند كه محبوب خود را بشناسند محتجب ميمانند  و سمو   در علو  

ل عمر تا آخر عمر باوامر قبل او در دين خود ساجد بوده از خضوع از براى آن و حال آنكه از او  

ت ولى ع بوده از براى آن كينوني  خدا را و عابد بوده او را و خاضع بوده از براى آن حقيقت و خاش

نظر بخود ميكنند و از او محتجب ميمانند زيرا كه او را هيكلى مثل  در حين ظهور آن كه ميشود كل  

خود مى بينند و حال آنكه سبحان هللا عن االقتران مثل آن هيكل مثل شمس سماء است و آيات آن 

رآتى است كه در آن شمس نمايان شود و مؤمنين اگر مؤمن باشند مثل م ضياء او است و مثل كل  

ساجد شوند نزد  ضياء آن بقدر همان است اين است كه امر شده مدينه كه آن از آن طالع گردد كل  

 طلوع مدينه فاء ميگردد و محل   ظهور آن گردد مثل آنكه محل   باب آن و همچنين ارضى كه محل  

ل در آن مدينه و در آن ارض ساجد نفوس كه در نزد دخو ظهور حصن معروف واجب است بر كل  

گردند و حين ظهور امر قبل منقطع ميگردد و باذن ظاهر در آن ظهور آنروز حكم ميشود اگر چه 

هيچ شيئ نيست مگر آنكه ما له و عليه او از شجرۀ حقيقت است ولى نزد هر ظهورى طاعت او در 

خضوع خلق آنرا در  "ه هللامن يظهر"ظهور قبل او ظاهر ميشود نه حين ظهور مثال يوم ظهور 

نقطۀ بيان ظاهر ميشود چه مبدأ ظهور مقام نطفه ظهور است اگر چه نطفه ظهور بعد اقوى است از 

 نظر که كنى نتوانند احصا نمود اين است كه اين نوع بيان ميشود و اال   بلوغ ظهور قبل ولى چون كل  

خضوع او است از براى شجرۀ  هيچ نفسى نيست كه بسبيلى اطاعت نكند خالق خود را و همان

حقيقت اگر چه محتجب مانده و طاعت او عين عصيان ميگردد در ظهور بعد مثل آنچه که در انجيل 

در  -ى هللا عليه و اله صل   -از براى رسول هللا  -الم عليه الس   -عامل بودند خاضع بودند بقول عيسى 

ود و همچنين آنچه امروز در قرآن عمل ظهور قبل او كه آن ظهور قبل نزد ظهور بعد مقبول نميش

ميكنند از براى خدا خاضع و خاشعند از براى نقطۀ بيان بخنچه ميكنند ولى چون نمى شناسند شمس 

مؤمن باو  حقيقت را از اين است كه از ايمان باون محتجب مانده نه آن است كه او خواهد كه كل  

نى است از ايمان بما سواى خود مثل آنكه اگر در ايمان باو است و او بنفسه غ شوند ولى نجات كل  
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 آن شجره بنفسه هميشه در برسول هللا مؤمن می شدند خود ايشـــــان نــــجات مى يافتند و اال   كل  

 او غنى خود مؤمن ميگرديد و اال   "بمن يظهره هللا"ت بوده و هست اى اهل بيان اگر ايمان آوريد جن  

س بر ميدارد و مقابل شمس الى ما ال نهايه مرآت واقع شود تعك  و هست مثال اگر در  بوده از كل  

حكايت ميكند از او و حال آنكه اون بنفسه غنى است از وجود مرايا و شمسى كه در آنها منطبع است 

ات خود را ات و نفساني  ات و ذاتي  امكان نزد ظهور ازل قدرى مراقب خود بوده كه كينوني   اين است حد  

ل منطبع گرديد و حجاب واقع نشود در يوم ظهور حقيقت بواحد او   نموده لعل   واحد مرآت در حب  

 ثمرات وجود واحد ثانى يا الى ما ال نهايه كه اين است فضل عظيم و فوز كبير اگر قدر دانى و اال  

خود را باطل نموده ايد بايدى خود امروز سالى هفتاد هزار نفس بزيارت بيت هللا ميرود كه بامر 

 شده ولى آمر آن كه خود حضرت بوده تا هفت سال در جبل مكه بود و حال آنكه  آمر رسول هللا

اقوى از نفس امر است اين است كه اينهمه خلق كه اآلن ميروند از روى بصيرت نيستند كه اگر مى 

بودند در ظهور رجع او كه اقوى از ظهور قبل او است موفق ميشدند بامر او و حال آنكه مى بينى 

ن بدين هستند و شب و روز سجده ميكنند خدا را باو و حال ونه واقع شده كه بامر قبل او مدي  كه چگ

 بايمان باو است چنانچه مى بينى كه امروز كل   سكون آن شده و حال آنكه افتخار كل   در جبل محل  

م ميشود باو مفتخرند بايمان باو در ظهور قبل او و در ظهور بعد او كه ايمان قبل لدون هللا بر آن حك

محتجب مانده چنانچه ايمان مؤمنين بانجيل حين ظهور رسول هللا دون ايمان حكم شد و همچنين نزد 

هر ظهورى مشاهده كن ظهور قبل را و بدانكه در نزد هر ظهورى سنن ظهورات قبل او بما ال 

ظاهر بوده در  ى آنكه آن زمانيكه آن ظهور بخياطى در آن ظهورنهايه قبله از آن ظاهر ميگردد حت  

مواقع را مشاهده كن و محتجب  اين ظهور جوهر ميگردد اگر چه بيك مرتبه باشد و همچنين كل  

ت جود او هذا من فضل هللا ممان تا آنكه فائز گردى بثمرۀ وجود خود و لم يزل باقى باشى در جن  

كنيد يا در بحر كه مثل امروز دو فرسخى بنجف سجده كم بين يدى هللا تسجدون نه اينكه عليكم لعل  

حال آنكه امر نبود در دين اسالم ولى حين ظهور  و ههرالمط   ةده ممكن است احتراما لقب  بفراسخ متعد  

كسى يك دفعه از براى او سجده نكند در بين يدی او و اگر از اين گذشته و بر اون هم ظلمى وارد 

كنند و بعرفان نفس  و اگر تعقل   ممتحن ميشوند نيايد راضى ميگردد اين است كه در يوم ظهور كل  

نجات مى يابند ولى چون نميكنند حجت بر ايشان بالغ ميگردد و  خود ظهور هللا را تصديق كنند كل  

  .يقين خود در احتجاب ميمانند و هللا يهدى من يشاء الى صراط حق  

 

ملك يبعث فى  كل  ابع فى ان هللا قد فرض على ادس و العشر من الواحد الس  الباب الس   { 6:  42} 

هم اس كل  ين و كذلك فرض على الن  دين البيان ان ال يجعل احد على ارضه ممن لم يدن بذلك الد  

  .اس كحروف االنجيلينتفع به الن   ةي  كل   ة من يتجر تجاراجمعون اال  
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ص اين باب آنكه بر هر صاحب اقتدارى ثابت بوده و هست من عند هللا بر اينكه نگذارد ملخ  

غير مؤمن باو را و ثمرۀ آن  "من يظهره هللا"خود غير مؤمن ببيان را و در نزد ظهور  در ارض

آنكه در يوم قيامت شجرۀ حقيقت مشاهده نكند در ارضى كه ظاهر ميگردد دون مؤمنين بخود را و 

ت غير رضاى خدا بوده و هست و ت نفس نارى نباشد و استخراج اهل بيان از حدود جن  در ارض جن  

 در مؤمنين بان نشود چنانچه در اين ظهور در حق   "من يظهره هللا"وده كه در ظهور مراقب ب

ايشان  اظهار علم خود را مينمودند و اصل دين ايشان بحب   بخثار قبل ايشان كل   كه كل   حروف حى  

محتجب محشور ميشوند و  ثابت بود راضى نشده بخنچه از براى ديگران راضى شده ببين چقدر كل  

هيچ نفسى نشود كه هيچ شيئ بمثل آن  چقدر بينا و مراقب باش كه مثل اين نوع در حق   حروف حى  

باع اين حكم نجات يابى و بر حروف واحدى كه اصل دين خود را ل در يوم قيامت بات  نهى نشده لع  

ه در بخنها ثابت كردى حزنى وارد نياورى زيرا كه نميشناسى و در حينى كه نميشناسى امارات حق  

ند و اگر از اهل فؤاد باشى كه باستماع آيات از نزد ايشان ايشان هست كه يقين كنى كه ايشان حق   نزد

ميرسانند و اذن  ل حشر قيامت است و حروف اسم واحدند يا دون آنها كه امر هللا را بكل  ميدانى كه او  

براى مؤمنين در  ب شود ازداده شده حروف كتاب الف را و هر وجودى كه مثل وجود اينها نفع مترت  

در يوم قيامت شجرۀ حقيقت نبيند  نهى لعل    نهى شده باشد  تجارت ايشان كه آنوقت اذن داده شده و اال  

 در ارض ايمان دون مؤمنين بخود را و اگر در ملك نفسى باشد يك نفس بقدر همان در نار است اال  

نوع بوده و هست خصوص اگر بر شأن  ممه داشته باشد و اال  ي  همان كه اذن داده شده اگر تجارت كل  

ون و اگر نفسى نزد نفسى باشد قتت   قن هللا فى ذلك الحكم ثم  تت  باشد كه مطلق اذن داده نشده فل غير عز  

او ميشود و شرط تجالس طهارت دين  كه حكم غير ايمان در حق  حالل نبوده و نيست بر آن زيرا 

  .كم اجمعوناس كل  ها الن  اي   قی ياالت   ن هللا حق  قلتت  است نه دون آن و 

 

فى تلقاء  ةهذه اآلي ةيوم الجمع ةابع فى قرائابع و العشر من الواحد الس  الباب الس   { 6:  46} 

فاشهدى على ما قد شهد هللا  ةالعمس الط  تها الش  ما البهاء من عند هللا على طلعتك يا اي  ان  "مس الش  

   ." هو العزيز المحبوبه ال اله اال  على نفسه ان  
 

بدانكه خداوند عالم يوم جمعه را خلق فرموده از براى طهارت و لطافت و سكون عبد از آنچه 

ام هفته باو ل بوده و هر عملى كه در شب و روز جمعه كرده شود ثواب مثل اي  ام سته متحم  که در اي  

ت انسان ق بانسان است و شهادت هر شيئ شهاداز آنجائی كه هر شيئ روح آن متعل   داده ميشود و

است  است از اين جهت امر شده كه در روز جمعه در مقابل شمس آن را شاهد گيرند بر آيه كه مدل  

در يوم قيامت در بين يدى  بر توحيد آن خدا را و ايمان آن بنقطۀ بيان و آنچه در او نازل شده لعل  

يت هر كس و بر حق   ت خداوند در نزد اوشمس حقيقت اين گونه ناطق گردد و شهادت دهد بر وحداني  

 شبهه نيست كه بعد از كه متبع او است كه اين است ثمرۀ اين امر اگر كسى تواند درك نمود و اال  
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ظهور امر هر نفسى در يوم جمعه خواهد گفت ولى يوم قيامت محو ميگردد اگر نگويد بين يدى هللا 

در هر يوم جمعه هر  "هللامن يظهره "در يوم ظهور بين يدى  كلمۀاداى همين  و فرض است بر كل  

كس كه در نزد او حاضر باشد تا آنكه اذن دهد بر آنچه رضاى او است در آن ظهور يفعل ما يشاء و 

  .شيئ يسئلون عن كل   ا يفعل و كل  يحكم ما يريد ال يسئل عم  

 

 ةى تسعابع فى ان من يحزن نفسا عامدا فله ان يأتامن و العشر من الواحد الس  الباب الث   { 6:  46} 

 اذا استأذن اال   ةعشر مر   ة فليستغفر هللا تسعو اال   ة من الفض  هب ان استطاع و اال  عشر مثقاال من الذ  

عليه من قبل الى حين ما يحبس و يهبط  فاذن له فال شيئ عليه و من يحبس نفسا يحرم عليه ما يحل  

عشر مثقاال من  ةشهر تسع ل  عمله و ما كان من المؤمنين و ان يرجع الى ما يحرم عليه فى ك كل  

  .هب و ان ما ينعقد لم يكن فى البيانالذ  

 

ص اين باب آنكه خداوند عالم از سعه فضل و جود بر بندگان نهی فرموده كه هيچ نفسى ملخ  

بر آن حزنى وارد نيايد يوم بطون كه  نفسى را محزون نسازد از براى همان شجرۀ حقيقت كه لعل  

ذكر شده و اگر از آن تجاوز  ه بر او حد  ر كسى تجاوز نمايد از حدود الهي  كسى نميشناسد آنرا و اگ

مرتفع گشته و بر  نمايد حكم ايمان بر او جارى نميگردد و اذن داده شده در مقام اذن و از اون حد  

الهى و اگر مقتدر نباشد بعدد واحد استغفار  ه بعدد واحد حكم شده اگر محتجب ماند از حد  ذهب و فض  

ظهور  خداوند عالم را و طلب عفو نمايد از آنكه او را محزون ساخته زيرا كه قلب مؤمن محل  كند 

 وارد آمده و اگر بر حروف حى   هللا هست اگر حزنى بر او وارد آيد مثل آنست كه بر حروف حى  

بر حزنى وارد آيد مثل آن است كه بر شجرۀ حقيقت وارد آمده و اگر بر آن وارد آيد مثل آن است كه 

وارد آمده اين است كه هيچ طاعتى در بيان اقرب از ادخال بهجت در قلوب  و جل   خداوند عز  

وائر حكم مضاعف ميگردد چه در مؤمنين نبوده و همچنين ابعد از حزن بر آنها نبوده و بر اولوالد  

محزون بهجت و چه در حزن و انسان در هر حال بايد مراقب باشد كه اگر بابتهاج نياورد نفسى را 

ه وارد ميخيد هم نگرداند نفسى را و اگر نفسى نفسى را قدر ذكر شيئ حايل شود بر آن حدود الهي  

ت بعد و بر عامل آن حكم ايمان جارى زيرا كه هيچ عملى مثل اين نبوده نزد خداوند ونيست در شد  

ادامى كه حايل نشده و نميشود واگر كسى نزديك گردد محال اقتران او بر او دون حالل ميگردد و م

عمل او هبط ميگردد اگر  اقتران بر او جارى نميگردد و كل   ت بر محل  است از اون نفس حكم حلي  

ه در عليه بر او از حدود الهي   چه باعلى درجه ورع و تقوى عامل باشد واگر رجوع كند بر ما ال يحل  

در بيان بر او م دون انعقاد هر شهر عدد واحد از ذهب وارد ميخيد و اگر منعقد شود مظهر حياتی حك

حال مراقب بوده كه شب و روز از براى خدا ساجد نباشيد و حايل شويد نفسى را كه  ميشود در كل  

كم تفلحون و ثمرۀ آن اينكه اهل بيان قی لعل  الت   قن هللا حق  اعمال هبط گردد و ملتفت نشويد و لتت   كل  

نياورند و با او سلوك نكنند آنچه  او حزنى وارد در يوم ظهور حقيقت بر باين نوع تربيت شوند لعل  
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ن است و از براى لقاى او عامل و ل عمر تا آخر عمر در دين او مدي  دأب ايشان است چه عبد از او  

ت كند و حال آنكه او حكم حائلي   ميشود كه ظاهر شود و چنين نفسى او را محزون كند يا در حق  

دايت از براى او جمع تر و قبض روح شود و خبر نشود بظاهر از همه اعلی تر باشد و اسباب ه

لحكم واگر اولواع بوده ظهور را و حال آنكه شب و روز از براى اشتياق بخن محزون بوده و متضر  

بر  تغيير داده بودند لعل   -الم عليهما الس   -قبل دأب خود را بعد از استماع واقعه موسى ابن جعفر 

أب نبوده وارد نميخمد و حال آنكه چقدر بناها گذارده هر سلطانى شجرۀ حقيقت هم يوم ظهور چون د

سبب  حين سلطنت خود كه هيچ ثمر بر او نبخشيد يوم قيامت و اگر مثل اين بدع را بر داشته بود لعل  

جريان حزن نفسى نشده بود همين چيزهائی كه بغايت بنظر خفيف ميخيد اعظم تر ميگردد در مقام 

و انفاق مثل او اگر چه شبهه نيست كه اولوالحكم بيان مواردى كه وارد شده خود از ما على االرض 

مثل اين موارد در رجع او واقع نشود  در يوم ظهور حق   بر شجره از حزن مرتفع خواهند نمود لعل  

ت خود مغرور ولی اگر قرار گذارى كه نفسى ت كينوني  بشبحي   اگر چه بترسيد از نفس ظهور كه كل  

بر نفس خود حجابى وارد آورده باشى و او را از ايمان بخداوند محتجب نموده  ى لعل  را محزون نكن

شيئ كه در باشی و ليكن اگر العياذ باهلل بر شجرۀ حقيقت حزنى وارد آيد اعظم تر است از حزن کل  

شيئ  ه منتهى شود زيرا كه كل  ه گرفته تا ذر  امكان ممكن باشد ذكر آن و همچنين شئون ديگر از در  

االقرب فاالقرب و بعد از واحد  از اقتران بشيئ است و بعد حروف حى   باو شيئ ميگردد و او اجل  

ل واحد ثانى تا اينكه الى ما ال نهايه منتهى شود چه يكى از اعداد واحد مؤخر ميخيد و مقدم ميشود او  

ز اعاليی كه ايمان اعلی ميگردد ا بر واحد ثانى مثال اگر ادناى خلق در يوم ظهور ايمان آورد بحق  

نياورد اين است كه در هر ظهورى عالى سافل ميشود و سافل عالى ميگردد و بر عكس عالى عالى 

شيئ ه كان بكل  د بامره من يشاء من عباده ان  نكند و هللا يؤي   تر ميگردد و سافل سافل تر اگر تصديق حق  

 .عليما

 

 .ةلوع فى الص  اباسع و العشر من الواحد الس  الباب الت   { 6:  45} 

 

آن بعدد واحد وضع شد  ظهر بود و كل   ةل صلوتى كه وضع شد صلوص اين باب آنكه او  ملخ  

  ظاهر در آن حرف را و در كل  كه در آن نبيند اال   تى باشد دراطاعت حق  تا آنكه هر يكى باب جن  

من يظهره "براى  آيه خضوعى و خشوعى باشد از  واحد بال عدد را تا آنكه بر اعناق كل  نبيند اال  

ت عابد بوده خدا را باو و هيچ كه اگر كسى بظاهر مستنكف شود از طاعت او ولى بكينوني   "هللا

وجود او است مثاال  هر نفس در حد   ةنبوده ونيست و صلو ةعملى بعد از معرفت افضل از صلو

 ةبالنسب حى   ةو همچنين صلو بحروف حى   ةسبحى مثل نقطه است بالن   ةبصلو ةسبنقطه بالن   ةصلو

بحروف ثالث الى آنكه بخخر وجود منتهى شود  ةسبثانى بالن   ةبحروف واحد ثانى و همچنين صلو

ه نماز چنانچه قبل از ظهور شجرۀ حقيقت نماز ميگذارد و آخر وجودهم بر اين حدود ظاهري  
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كه نزد او ال شيئ است و چگونه  حروف حى   ةنفوس نزد يك ركعت از صلو كل   ةميگذارد ولى صال

گويد مقترن  "من يظهره هللا"كه  ﴾ هللاال اله اال  ﴿ كلمۀاعمال نظر كن يك  او رسد و همچنين در كل  

ا چه جهرا زيرا كه او است ما شهد هللا على نفسه و شيئ چه قبال چه بعدا چه سر  نميشود با توحيد كل  

ل باو توحيد ميكنند اگر در د او  ره از واحاعداد متكث   و كل   آنچه ديگران توحيد ميكنند از حروف حى  

 -ى هللا عليه و اله صل   -غير رسول هللا  ةر كنى نظر كن در نقطۀ فرقان كه صلواينجا نميتوانى تصو  

بود تا منتهى شود بخخر وجود بامر او خلق شده  -الم عليه الس   -ازاشرف خلق كه امير المؤمنين 

ه هر شيئ حول نفس خود حركت مينمايد از حول او اين است ك ةچگونه ميتوان مقترن نمود با صلو

شيئ مقترن نميشود با يك كل   ةمخلوقه بامر او صلو ةمبدأ خود نميتواند تجاوز نمايد ولى در صلو

ل و همچنين االقرب فاالقرب الى ان ينتهى الى واحد االو   -الم عليه الس   -امير المؤمنين  ةركعت صلو

د كنى تا آنكه رسد بيك دانه ره را مجر  آنكه اگر بها اشياء متكث   او هست مثل ةدر نزد صلو و بهاء كل  

ت نه را دارد ببهائي   ةصلو امير المؤمنين كل   ةت و همچنين صلوت نه بذاتي  را دارد ببهائي   جواهر كل  

شئون نظر كن و همان صلوتى كه در بدء در حين نزول آن اعراب  ت و همچنين در كل  بكينوني  

اقامه آن در بين علما چقدر كالم واقع ميشود تا آنكه در يك  ببين كه در سر محل   دستك ميزدند امروز

قه بخن هزار بيت كملين علماء انشاء نموده ولى از اين شئون محتجب ممان از مبدأ ه متعل  مسئله فرعي  

مؤمنين بقرآن شب و روز هفده ركعت نماز واجب ميكنند که در هر ركعت دو  مثل آنكه امروز كل  

ت آن محتجب و بر آن وارد ميخورند آنچه وارد تبه از براى خدا سجده واجب ميكنند ولى از مذو  مر

 حبل وضع نمود آنرا نبود اال   -ى هللا عليه و اله صل   -ميخورند و حال آنكه يومى كه رسول خدا 

 خضوعى و خشوعى كه در اعناق مردم باشد ازبراى يوم رجع خود و از آنجائی كه عبادت مقبول

ه و در مقام عبادت باو الى هللا متوج    بتوحيد در مقام عبادت بشنو كه بر آن چه وارد شد كل  نيست اال  

را منع نموده وحال آنكه آنهائى كه شب و روز در صلوتند چون كه  ةاز نفس او حدود ظاهريه صلو

ك شأن از شئون دين كه ي ةت در باره ايشان نازل شده چگونه و صلومقبل الى هللا نشده حكم دون حقي  

ايشان است بدانكه در نزد هر ظهور شهادتين كه آن مبدأ دين است بديع ميگردد مثل آنكه در ظهور 

روح هللا اگر كسى ميگفت  -الم عليه الس   -عيسى  ﴾ هللاال اله اال  ﴿ -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

ى هللا عليه صل   -د رسول هللا گويد كه مقترن است بمحم   ﴾ هللاال اله اال  ﴿ آنكه حكم اسالم بر او نميشد اال  

مقبول ميشود كه مقترن باشد بشهادت در  ﴾ هللاال اله اال  ﴿ "من يظهره هللا"و همچنين در ظهور  -و اله 

و شهادت در حق نقطۀ بيان است ولى آنروز بغير آن  ﴾ هللاال اله اال  ﴿او كه اون بعينه همان  حق  

ل شد بلسان عربى  آنكه مبد  بمثل آنكه در ظهور فرقان مقبول نگشت اال   ظهور مقبول نميگردد

جائی كه در جوهر دين اين نوع حكم دارد چگونه  -ى هللا عليه و اله صل   -دى ت محم  واقرار بنبو  

وت آن محتجب مانده كه ق بخن و امروز مى بينى كه هر نفسى بيكى از اعمال از مذ  است حكم متعل  

بر جوهر دليل و مبدأ وجود، هر آينه اقرب از لمح بصر از صراط تجاوز  كل   اگر ناظر بودند

اين شئون هم در غروب شمس محتجب ممان كه  مينمودند و در اين شئون محتجب نميماندند ولى از



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

172 

ايمان خواهند نمود ولى نظر را هم هميشه  اگر قدر جوى منحرف شوى شهداء بيان حكم دون علو  

اينها نزد اون مثل خاتمى است كه بر يد تو است حركت ميدهى آنرا هر طور كه  بمبدأ انداز كه كل  

را در امر هللا بيند نه در  ى ميگويند كه بحروف واحد مؤقن شود و عز  ميخواهى بلى كسى را مصل  

امر نميشد و در حين  نفس شيئ و محتجب نشود بنظر كردن در آن شيئ كه اگر قابل نميبود محل  

دا را وحده وحده بمالحظه اين نكته كه اگر يوم قيامت واقع شود خاضع باشد از قصد كند خ ةصلو

ى بر او اطالق شود اگر در مقام امتحان بر آمد و ل آنوقت مصل  براى حرفى از حروف واحد او  

 در ليل مقبول ميشود از آن همينقدر كه باين نظر ناظر باشد و بايد صادق شد در يوم قيامت و اال  

 بسوى خداوند وحده وحده ال شريك له كه اگر  معبود را و نظر نكند اال  نبيند اال   ةام صلوعابد در مق

ه در عبادت اسمى يا وصفى را در نظر آورد محتجب ميگردد و مقبول نميشود عبادت اون بايد توج  

ه شيئ دون او خلق او است و او شناختكند بذات اقدس الهى كه لم يلد و لم يولد بوده وهست و كل  

 عبادت و پرستش نيست اال   ت او و مستحق  قدس كينوني   نميشود بكنه ذات او و موصوف نميگردد بعز  

ت اين شئون از ابواب هدى بيرون نرفته كه بهر ركعتى فتح بابى از ابواب جن   ذات او ولى در كل  

صور  از اين است كه ت اجل  ميگردد كه عرفان بحروف واحد باشد در يوم ظهور آنها و آن جن  

ه هست ازلباس حرير و اسباب ذهب و لحم تى كه در او صور حدودي  حدوديه در آن باشد و آن جن  

طرى و شراب طهور و حور مثل قطع ياقوت و وصفهايی كه شده حافظ آنها دون آن واحد است و 

نجا ل كه آدند نه اين است كه محتجب مانى باينها در نزد آن واحد او  ل مستم  آنها از آن واحد او  

ه نيامده و وقتى كه ظاهر ميشود بمدد ه جوهري  و ظهور است و هنوز بمقام صور حدودي   صرف حب  

آن است نه غير آن مثال اگر امروز در مقعدى چهل هزار مصباح بلور روشن شود كه نوعى از 

ت باشد نظر كن كه ما يقوم به او حديثى است كه فرموده اند قبل كه در مصباح اسراف صفاء جن  

ل اگر چه در صدر اسالم بين د است از آن واحد او  مستم   يست اين است كه حافظ اين حدودات كل  ن

در يوم قيامت محتجب نمانى  ظهورات مشاهده كن لعل    يك مصباح و همچنين در كل  يدى او نبود اال  

مكن ل هم باشد و حال آنكه سزاوار است كه آنچه در امكان مصباح مو اگر در نزد اون واحد او  

ره در ه از واحد متكث  اين صور حدودي   است اليق است كه بين يدى او مشرق شود ولى حافظ كل  

خلق را واحدا واحدا  ل و نظر كن در ظاهر ملك و استدالل كن و كل  صقع او است نه نفس واحد او  

آن باشد  حى  و حروف  -ى هللا عليه و اله صل   -ل كه رسول هللا فرض كن تا آنكه منتهى شود بواحد او  

خود  خلق از حد   قائم باو است وهمچنين صلوات كل   ر آن واحد هست كه كل  در هر رتبه از تكث  

 حروف حى   ةصلو و كل   حروف حى   ةصلوتها بنفسها ساجدند از براى صلو متجاوز نميگردد و كل  

 ةبنفس صلوبراى خداوند وحده وحده مثل  نقطه و او ساجد است از ةبنفسها ساجدند از براى صلو

آخر وجود  ةات است اگر چه صلوات را مثل اون بينى كه معاينه اعمال مثل كينوني  زدم تا كينوني  

ل ت آخر وجود نتواند مذكور شد نزد او  كينوني  ل وجود است ولى همين قسم كه او   ةبعينه مثل صلو

ل سه ركعت از او   اعمال را مشاهده كن و در خود كه آخر وجود باشد كذلك كل    در حد  وجود اال  
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توحيد ذات كن و در چهار ركعت بعد توحيد صفات و در شش ركعت بعد توحيد افعال و در  ةصلو

واحد   هللا وحده وحده ال شريك له را و همچنين كل  اال   شش ركعت بعد توحيد عبادت و مبين در كل  

بل از آن در توحيد فعل ل بين كه اگر نفسى در آخر وجود عبادت كند يا قره را مثل واحد او  متكث  

 توحيد كند يا قبل از آن در توحيد ذات توحيد كند نيست اال   توحيد صفات توحيد كند يا قبل از آن در

  هللا كه در كل   هللا و مميتى اال   هللا و رازقى اال  ى شده و مبين خالقى اال  ل متجل  آنچه كه در واحد او  

على هللا است و  ه است كه او بنفسها مدل  لي  يقت مشيت او   شمس واحده و آن حقى نيست اال  مرايا متجل  

و اگر ناظر شوى بر اين نظر مى  و جل   آنچه ميكنند در مراياى خود باو ميكنند و او باهلل عز   كل  

ت ت مشي  كينوني  ت ظاهره در ملك است و نه اين است كه اشياء بمشي   ت كل  بينى بعين يقين كه شيئي  

بلكه در هر ظهورى آنچه در امكان ممكن است از ظهور او ظاهر ميگردد اين تها ظاهر شود بكينوني  

﴾ارعوننتم تزرعونه ام نحن الز  أأ﴿است معنى 
  
وهمچنين مثل زدم بفرد ادنى تا اعلى را خود  

در  مگذران لعل   خود را مى بينى به بين و بعرفان اين مراتب را بمثل آنكه كف   استنباط كنى و كل  

هللا هزاران هزار كتاب نوشته  ة كرور كرور از حكما درمعرفى اخذ ثمر نمود و اال  يوم قيامت توان

چه  ولی اگر ناظر بودند كه ثناى كی را مينويسند و بر كجا وارد ميخيد و از كجا مشرق شده ودر ظل  

ميگردد هر آينه در يوم قيامت نفع مى بخشيد ايشان را اين است كه در يوم قيامت  ظهورى مستقر  

ه  در هواى فؤاد آن نفس ميماند و در مقام عبادت توج  عرفانها اگر شهود شود ثمر مى بخشد و اال   كل  

ه بخن مقترن پرستش وعبادت است ولى از آنجائی كه توج    بسوى ذات غيب ازل كه مستحق  مكن اال  

حيد بال است باقرار بر آنچه حروف واحد بر آن هستند از معرفت و رضاى او داخل شو در مدينه تو

آنكه غير هللا را بينى واگر نفسى در حين عبادت نظر باسم كند عبادت نكرده خدا را و محتجب مانده 

است بر اينكه نيست الهى غير آن و معبودى سواى آن  اسماء مدل   بلكه كل   و جل   از مقصود الهى عز  

و پرستش نه خلق آن و عبادت  ت بر او ميشود خلق او است واو است مستحق  وهر شيئ كه ذكر شيئي  

عبادت كن خدا را بشأنى كه اگر جزاى عبادت تو را در نار برد تغييرى در پرستش تو او را بهم 

ت برد همچنين زيرا كه اين است شان استحقاق عبادت مر خدا را وحده و اگر از نرسد واگر در جن  

تو و همچنين  د در حق  خوف عبادت كنى اليق بساط قدس الهى نبوده و نيست و حكم توحيد نميشو

و برجاء آن عبادت كنى شريك گردانيدۀ خلق خدا را با او اگر چه خلق  ت كنىاگر نظر در جن  

ت هر دوعابدند خدا را و ساجدند از براى او و آنچه ت باشد زيرا كه نار و جن  محبوب او است كه جن  

ت اگر چه بعد از جاء در جن  سزاوار است ذات او را عبادت او است باستحقاق بال خوف از نار و ر

ت رضاى او بوده وهست ولى سبب نفس عبادت نگردد كه ق عبادت عابد محفوظ از نار و در جن  تحق  

 ةصلوا ه مقتضى شده جارى ميگردد و احب  بر آنچه حكمت الهي   آن در مقام خود از فضل وجود حق  

د و نيست و هر چه مجر  صلواتى است كه از روى روح و ريحان شود و تطويل محبوب نبوده و 
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واحد مرتفع شده و آنچه در اين  ةجوهر تر باشد عند هللا محبوب تر بوده وهست و غير از صلو

ظهور امر شده ذكر هللا هست كه بروح و ريحان واقع شود كه افضل عبادات و امنع درجات است و 

ه عند هللا و فضل آن ما على االرض مغبون بود اگر كسى از يك ركعت نماز محتجب ماند الجل كل  

ركعات حی طائفند حول نقطه وحدت  زياده از آن است و آنچه در او است اعالى از آن است و كل  

آن باشد و بدانكه در ايستادن نماز مقابل كسى هستى كه مبدء و عود تو در  ةكه مبدأ زوال و صلو

 نميكند و قادر است بر كل   قبضه او است وهيچ شيئ از علم او پوشيده نيست و هيچ شيئ او را عاجز

اشياء وعالم است بكلشيئ قبل وجود آن مثل آنكه عالم است بكلشيئ بعد وجود آن و بيان آن درمواقع 

گشت و باستلذاذ  بر آنچه عابد بوده اند خدا را عابد باشند وخواهند بر مواقع امر شاهد امر شده كل  

  .  هللا و انتم كنتم بخيات هللا لموقنيناال   ال تعبدن قون واه تت  اي   كم ثم  ن باذن رب  يبان ملتذ فلتصل  
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الى غيره كمثل  ةسببالن   "من يظهره هللا"امن فى ان مثل عمل ل من الواحد الث  الباب االو   { 6:  4} 

 .جومالى الن   ةسبمس بالن  الش  
 

 مثل شمس است و مثل اعمال كل   "من يظهره هللا"ص اين باب آنكه بدانكه مثل عمل ملخ  

بعرفانه و ثمر آن  ةل من قابل شمس الحقيقوجود اگر طبق رضاى خدا باشد مثل كوكب و قمر مثل او  

وجود شهادت دهند بشيئی طبق رضاى او شهادت او بين  اينكه اگر در يوم ظهور شمس حقيقت كل  

مل بخن اينها مثل شمس است كه با وجود آن آنها مذكور نتوانند شد و قول آن بسيار خفيف ولى ع كل  

 در مبدأ هر ظهور بغايت صعب كه اگر در صدر نزول قرآن كسى ناظر باين نظر ميبود اگر كل  

مى بودند معادل نميكرد قول ايشان را با قول رسول خدا زيرا كه قول رسول  حروف انجيل بر حق  

ر نقطۀ مثل شمس است و آنها در ليل مذكورند نه در نهار و همچنين اگر كسى ناظر باين نظر بود د

بود مثل نور كوكب در  بيان حين ظهور قول آن را مثل شمس ميديد و قول ما سواى آنرا اگر چه حق  

اهل بيان در حين ظهور او بقول او عامل و وجود  اگر كل   "من يظهره هللا"ليل وهمچنين در ظهور 

 حكم اال   خود را و اعمال خود را مثل كوكب نزد شمس بينند ثمرۀ وجود خود را اخذ نموده و

 بر مؤمنين بخن كه در نهار محو صرفند و در ليل با نور اين است ت هم بر آنها نخواهد شد اال  كوكبي  

علم و عمل همين است اگر كسى موفق شود كه اگر  ثمرۀ اين حكم اگر كسى اخذ كند يوم قيامت و كل  

خلق نمى نمود  ا در حق  بر اين نظر ناظر بودند در هيچ مبدأ ظهورى ظاهر بظهور حكم دون بق كل  

خود نورى دارند ولى محتجب از آنكه مبدأ نهار  در ليل خود را مى بينند كه در حد   اين است كه كل  

را علم ايشان  ديگر نورى نميماند از براى آنها بلكه مضمحل ميشود نزد ضياء شمس و مثل نور كل  

وجود را  لمات او فرض كن كه كل  را ك "من يظهره هللا"فرض كن و كالم ايشان و مثل ضياء عمل 

 و جل   ى خود كه خداوند عز  يك ياء نسبت قائم ميكند و ميگويد از لسان مجل   بر هم مى پيچد و در ظل  

قون و همين قسم اعمال او اى فات  ما دونی خلقى قل ان يا خلقى اي    انا و ان  نى انا هلل ال اله اال  باشد ان  

ه كه عرفان مبدأ امر است الى عود آن نظر كن در نجوم انجيلي  ميگويد اگر بشنوى و جوهر علم در 

بعد از صعود شمس حقيقت در ظهور خود مستنير گشته بودند كه بعد از طلوع همان شمس ديگر 

نورى از براى آنها نماند و در نزد هر ظهور همين قسم بين اگر چه تا اآلن هم بگمان نور هستند و 

اسالم مؤمن شدۀ ميدانى كه بال نورند و ازضياء شمس حقيقت عمل ميكنند ولى نزد تو كه در 

ر كن تا باشد و همچنين در مبدأ هر ظهور تصو   -ى هللا عليه و اله صل   -محتجب ماندند كه رسول هللا 

 فيما يظهر من عند هللا ثم   رن  آنكه از ثمرۀ وجود خود نزد لقاء محبوب خود محجوب نمانى و لتتفك  

  .ون فى الكتاب تستدل  مكم هللامثل ما قد عل  

 

عشر اوراقا  ةنفس ان يورث لوارثه تسع امن يجب على كل  انى من الواحد الث  الباب الث   { 6:  5} 

ت عشر خاتما ينقش عليها اسما من اسماء هللا و ان ال يورث من المي   ةو تسع ةطيفمن القرطاس الل  
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ف لنفسه من نفس ما له على مه بعد ما يصرعل  ه و زوجته و ابنه و اخيه و اخته و ما  ابيه و ام  اال  

 . به نفسه ما يعز  
ص اين باب آنكه از آنجائی كه مراتب توحيد در هر هفت حرف تام ميگردد كه حروف ملخ  

 هفت نفس چنانچه در رتبه ر حقيقت اال  ت بس  اثبات باشد از اين جهت حكم شده كه ارث نبرد از مي  

د و اد و واحد و وحيد و متوح  ن صفت خوند مثل اوحد و دح  هر صفتى هفت رتبه توان خدا را بخ

است كه اين نوع تقدير شده از مبدأ امر و هيچ نفسى نيست كه اراده نمايد  د از اين سر  موحد و موح  

 آنكه خدا را خواند بهفت اسمى كه ممكن است خواندن هر امري را و آنچه مناسب مراد او است اال  

اسباب آن امر از براى او ظاهر ميگردد و مقصود آن اگر هلل و فى هللا  يكى را عدد قاف مگر آنكه

ر ميگردد من عند احكام مقد   ر ميگردد كه جارى شود و ثمرۀ آن اينكه در يوم قيامت كه كل  بوده مقد  

هللا اگر شجرۀ حقيقت حكم فرمايد بدون اين كسى لم و بم نگويد مثل آنكه حدود ارث كه اآلن در 

ى صل   -است اگر مبدأ ظهور بر نفسی دون آن حدود حكم فرموده بود آن حكم رسول هللا فرقان مبين 

آن عاملند و  بود فرق اين است كه آن روز كه حكم فرمود امروز ما النهايه در ظل   -هللا عليه و اله 

  آنكه نظر بمدء امر كند مثل يومى كهآنروز چون بر آن نفس وحده ميشود صعب ميگردد بر آن اال  

حدود ارث در قرآن نازل شد معاينه آنروز هم مثل مبدأ اين حكم بر آن نفس است و حال آنكه در يوم 

بايد در  ل نميفرمايد كل  را ممتحن نفرمايد شجرۀ حقيقت خود را معروف باسم ظهور او   قيامت تا كل  

باشند و از ى باشند كه اگر صد هزار نفس از براى طواف بيت جمع شده درجه يقين و بصيرت بحد  

بالد خود بيرون آمده از براى يومى كه در آن يوم اذن طواف داده شده وهمان روز شجرۀ حقيقت 

 باطل ميگردد فى الحين عمل كنند درك طواف نموده و اال   كل   بفرمايد ال تطوفوا اگرظاهر شود و 

ر او بوده در قبل و دليل اعمال آنها زيرا كه اين طواف كه اآلن از براى او جمع شده و ميكنند بام كل  

بر اين كتاب آن از قبل و كتاب آن از بعد كه غير هللا نتوان مثل اون نازل نمود واگر حين ظهور 

خالصا له و نهى يك نفر بصير باشد نظر بمبدأ امر ميكند و يقين ميكند واو طائف بوده از براى خدا 

 ى يك نفر اوسع از سماء و ارضهمجى ميگردند رعاع و اين همان صراطى است كه از برا كل  

ق از شعرد از سيف و اد  براى آنكه يقين نميكند اح   ميگردد و از
  
اين است كه در مبدأ هر  ميگردد 

ت يكديگر و ظهور عز در زيرا كه اكثر بتبعي   از كبريت احمر ميافتد آن اقل  ظهورى اهل بصيرت 

براى او ولى چون از روى بصيرت نيست  زبوده و ا اوامر الهى عمل ميكنند اگر چه واقعا بامر حق  

در نزد ظهور صاحب امر محتجب ميمانند از امر بدع او و حال آنكه اوامر قبل هر ظهورى از 

اگر ظهور واقع شود بخن اطاعت اطاعت كنند ولى  باشند لعل   براى آن بوده كه بندگان مطيع حق  

لى آنوقت عصيانست اطاعت مثل وقتى كه ظهور واقع ميشود مطيع بگمان خود اطاعت ميكند و

مطيع بودند خدا را در دين  كل   -ى هللا عليه و اله صل   -مؤمنين بانجيل تا قبل از ظهور رسول هللا 

                                                 
  
َراُط أَدَقُّ ِمَن الشَّْعَرة َوأََحدُّ ِمَن السَّْيفِ "   ال،  نزك، "إِنَّ َعلَى َحَهنَّم ِجسًرا أَدَقَّ ِمَن الشَّْعِر َوأََحدَّ ِمَن السَّْيفِ " ،99\5\6، بحار االنوار، "الص ِ  ،05009العم 

راُط أدق  من الش عر ومن حد  الس يف"  6\91\4بحار االنوار،  ،"الص 
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خود و محمود بودند در فعل خود اگر طبق شريعت عيسى كما هى عمل ميكردند ولى حين ظهور 

شهادتين بود بظهور بدع ظاهر شد و در  كلمۀاصل دين ايشان كه  -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

ى صل   -د رسول هللا روح هللا محم   -الم عليه الس   -و در مقام عيسى  ﴾ هللاال اله اال  ﴿مقام توحيد ايشان 

حجج هللا نازل شد و در ذكر  ةو االئم نازل شد و در ذكر مقام اوصياى او على   -هللا عليه و اله 

شئون احكام ى كه اصول دين او بدع گردد چگونه است ظهور ابواب هدى جائ اركان بيت او ذكر

شيخقول مرحوم  اين اســت ســــر  دين اون 
  
در وقتى كه كسى از ايشان سؤال  -الم عليه الس   - 

ظهورند نموده بود از آن كلمۀ كه حضرت ميفرمايد و سيصد وسيزده نفر كه در آن روز اتقياى آن 

اف در حق  ايشان ميكند بعد از نهى بسيار کذكر  -يه الس الم عل -و حضرت صادق  ل نميشوندمتحم  

ل شوى فرموده بودند كه اگر حضرت ظاهر شود و بگويد كه دست از واليت امير  كه نميتوانى متحم 

بر دار تو بر ميدارى فى الفور ابا و امتناع نمود بود كه حاشا و كال  و  -عليه الس الم  -المؤمنين 

ل نشد كافر شد را از لسان حضرت باو شنودند و او چون متحم   كلمۀيقت كه است نزد اهل حق ظاهر

ولى ملتفت نشد
  
و ظهور حضرت را غير ظهور  دأ امر نميكندو اين از آنجايی است كه نظر بمب 

ى صل   -و اگر ظهور حضرت را مثل ظهور رسول هللا  دمى بين -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

كلمۀ كه اوسع تر  ددل ميگرمتحم   -الم عليه الس   -بظهور عيسى  ةسببالن   ده كندمشاه -هللا عليه و اله 

از براى از از شعر و  ددق ميگردا دات ولى چون نظر نميكناست از سماء مقبوالت و ارض قابلي  

عليه  -ست از واليت امير المؤمنين ده كه دناطق اين بو داز سيف نه اين است كه مرا ددميگر داح

 در مظاهر خودزيرا كه اين امری است ممتنع و لم يزل و ال يزال نور آن حضرت  داردبر -م الالس  

ر اين ظهور بخن اسم ده و در آن ظهور باسم امير المؤمنين بوده كه داين بو ده وهست بلكه مرادبو

ليه و اله ى هللا عصل   -ا در زمان رسول خد -الم عليه الس   -محتجب مشو چنانچه بعينه امير المؤمنين 

هر ظهورى اگر نظر  داز عروج آن و نز در زمان او بعد دبو -الم عليه الس   -همان وصى عيسى  -

ى داست و اگر محتجب گرر امكان داز هر شيئی اوسعى كه  ددأ امر صراط اوسع ميگردكنى بمب

رت ايشان مؤمنين ببيان بصي و اگر كل   دعلم تو باو احاطه نمو دتوان از هر شعرى كه ددق ميگردا

 ى باشند مثل ذكر طواف و آن شجرۀ حقيقت يك نفس در ما بين اين كل  در محل   ى رسد كه كل  د  ر حد

و امر فرمايد نفسى را كه آيات خود را بخواند بر آنها اگر فى الفور تصديق نموده حكم ايمان بر 

شأنى از شئون دين  حكم ايمان از ايشان مرتفع ميگردد چگونه رسد و طواف كه ايشان جارى و اال  

دارند از فضل شجره حقيقت است نه دون آن مثال اگر فرموده بود اين  ايشان است و بدانكه آنچه كل  

 از نزد او است و كل   مظاهر ارث نبرند كسى را ميرسيد كه تواند لم و بم گفت اين است كه كل  
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در يوم ظهور او  يكند لعل  محتجب هستند از او از مبدأ وجود تا منتهى اليه ذكر ايشان را عطا م

بثمرۀ وجود كه ايمان باو است فائز گردند ولى باز حياء ننموده و در هر ظهورى محتجب ميگردند 

موات بغير هللا الذى رفع الس  ﴿ :محتجبين و حال آنكه در قرآن ذكر شده ثمرۀ خلق كلشيئ در آيه شريفه

ل ر االمر يفص  ب  ى يديجرى الجل مسم   ر كل  مس و القمر الش  استوى على العرش و سخ   رونها ثم  عمد ت

﴾كم توقنونكم بلقاء رب  اآليات لعل  
  
اگر در اين ظهور كسى يقين نمود كه اين مظهر همان مظهر  

كه لقاء هللا هست فائز شده باشد و حال  -ى هللا عليه و اله صل   -بلقاء رسول هللا  نقطۀ فرقان است لعل  

ست بلكه در اين ظهور اقوى است قرآنی كه در آن ظهور در آنكه سبب يقين در هر دو جا يكى ا

بيست و سه سال نازل شد در اين ظهور ظاهر است كه بيك اسبوع نميكشد و حال آنكه ثمرۀ خلق 

باحكام قرآن عامل ولى از ثمرۀ وجود خود محتجب اگر در يوم ظهور بيك  شيئ را مى بينى كل  كل  

قين نموده بودند بر اينكه اين حقيقت بعينه همان حقيقت است كه مؤمنين بقرآن ي آيه از آيات بيان كل  

بمراد هللا در اين آيه فائز شده بودند و حال آنكه ظاهر است  در صدر اسالم بر او قرآن نازل شده لعل  

ال يشعر تالوت ميكنند و ملتفت نميشوند بمراد الهى و حال آنكه برى است مظهر حقيقت از  كه كل  

من "مؤمنين ببيان در ظهور  ناسد او را و لقاء او را لقاء هللا بيقين نداند اگر كل  رؤيت كسى كه نش

بمراد هللا در بيان فائز شده باشند و چون كه آن  يقين كنند بر اينكه او بوده نقطۀ بيان لعل   "يظهره هللا

ظهور آخرت را   تعالى شأنه هيكلبنقطۀ بيان مؤقنند از اين جهت ذكر مثل باو ميشود و اال   روز كل  

سزاوار نيست كه بهيكل ظهور دنيا معروف كند خود را اگر چه ظاهر در هر دو واحد است ولى 

موقنند و  و اعظم است از اين جهت بخن ذكر ميكند ولى چون بظهور قبل كل   چون شئون آخرت اجل  

سم ظهور قبل عين ايشان حديد نيست كه ظهور بعد را ادراك كنند بيقين ازاين جهت ذكر ميكند با

اگر نفسى بمنتهاى حجب هم باشد تواند شناخت او را مثل آنكه يوم ظـــــــهور  نفس خود را لعل  

يقين ميكردند كه او است  -الم عليه الس   -مؤمنين بعيسى  اگر كل   -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

ست از آن ظهور ولى از براى ايقان هر آينه بمراد الهى در انجيل رسيده بودند و حال آنكه او اعظم ا

اهل آن ظهور بر آن از صراط گذرند و  اهل ظهور قبل ذكر می فرمايد اسم مبدأ ظهور قبل را لعل  

كم يوم كم لعل  اعمالكم هلل رب   كل   فيما خلق هللا لكم و لتجعلن   رن  بثمرۀ وجود خود فائز گردند فلتتفك  

ل هللا فى كم انتم قد آمنتم باهلل و ما نز  ن به فان  ان تؤمن   "من يظهره هللا"ظهوره بخياته تؤمنون ذلك يوم 

صبركم لم  رن فيه فان  ا نزل هللا من قبل فى البيان و ال تصب   قد احتجبتم عن لقاء هللا و عم  البيان و اال  

صون ا ال تخلار و انتم يومئذ ال تعلمون و ان تعلمون ال تصبرون و لكن ستعلمون و لم   على الن  يكن اال  

 "هلمن يظهرن  "كم تستطيعن ان تخلصن انفسكم كم لعل  ن انفسكم هلل رب  صهلل انفسكم ال توقنون فلتخل  

ن فان ن عنده لمن الجديديي  ن فى امر هللا و تكون  هور ان ال تصبر  ل الظ  ن او  على العالمين و لتراقب   بالحق  

                                                 
  
ُ ﴿: قال تعالى   ُكْم بِِلقَاِء ُل اآليَاِت لَعَل  ُر األَْمَر يُفَص  ى يُدَب  يَْجِريِ ألََجٍل ُمَسم   ْمَس َواْلقََمَر ُكل  َر الش  اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َوَسخ   َماَواِت بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها ثُم  ِذي َرَفَع الس   ال  َّللا 

 91 ة، اآلي(99) ةالواقع ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ُكْم تُوقِنُونَ َرب  
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 لهذا فال  لذلك و ما امرتم بامر اال  م اال  هذا تذل انفسكم ان انتم باهلل و آياته من قبل موقنون ما خلقت

 . عن لقاء هللا ال من قبل و ال من بعد و كنتم بخيات هللا لموقنين تحتجبن  

 

 وجههشيئ هالك اال   امن فى ان بعد ظهور كل  الث من الواحد الث  الباب الث   { 6:  0} 
  
 ةفى يوم القيم 

 له عذر حقيقى ال يمكن له ان ه ال بغيره اال  بنفس ةااللهي   ةنفس ان يستغفر من شجر فرض على كل  

 يستغفر عن هللا بسبب آخر من ه و اال  يحضر بنفسه و يستغفر منه سواء ان يجيبه بكالمه او بخط  

   .و غيره الخط  
 

يوم قيامت خواهد شد و شجرۀ حقيقت ظاهر اگر چه برضاى فؤاد  البد  ص اين باب آنكه ملخ  

 كل   لعل   ﴾ وجههشيئ هالك اال   كل  ﴿ذكر نمود كلمۀ كه قبل ذكر شد مؤمنين ببيان  نميتوان در حق  

در آن يوم از احتجاب از محبوب خود مبدل نشود اثبات ايشان بنفى بلكه اگر امكان  مراقب باشند و

ل شود باثبات ولى از آنجائی كه اين خلق مدهوش هميشه ال يشعر حركت ايشان بوده نفى هست مبد  

از هر  را بر پا فرمايد و چنين كلمۀ كه اشد  فرض اگر ظاهر شود و قيامت رت بر نه از روى بصي

از براى نجات عمل ميكردند بعد از آنكه خداوند  نارى است از براى اهل بيان نازل كند زيرا كه كل  

فرض كه حاضر شوند بعد از علم بنزول اين آيه  حكم هالك فرمايد چه نجاتى است فرض است باشد  

ل فرمايد هالك را بنجات كه اين تغفار كنند نزد او و رجوع كنند بسوى او تا آنكه مبد  و حكم آن و اس

عمل خير را كند باز از هالكين  است ثمرۀ مشتغل باعمال شدن که اگر بعد از استماع اين حكم كل  

 كلمۀاين   آنكه راجع شود و بهمان قولى كه هالك گشته نجات يابد اگر نظر كنى در ظل  است اال  

اعمال بضرب هللا تمام شده كه اگر آنروز كسى ميخواست باين آيه  ات و كل  الك مى بينی كه كينوني  ه

 عمل كند يك ذى روح روى ارض نميگذاشت زيرا كه وجودى كه هالك شده عند هللا چه ثمر از

بينى ولى از ثمرۀ آن است كه بعين  ت اين عند هللا و نزد اولوالعلم اشد  براى بقاى او و حال آنكه حد  

ل عمر تا آخر عمر ازبراى نجات عمل كنى و يك دفعه در ى نتوانى فهميد كه از او  چون در عالم حد  

 از مبدأ امر كه اگر بعد از نزول اين آيه بعمر عالم اگر و اصالح آن نميشود اال  هالك واقع شوى  ظل  

از مبدأ اخذ كنى اگر چه بيك  كلمۀ آنكه راجع شوى و يك عمر كنى و استغفار كنى ثمر نمى بخشد اال  

باشد كه اين تو را نجات ميدهد ولى اين همه استغفار تو را نجات نميدهد و واجب  "قد انجيناك"كلمۀ 

را از براى نجات ميكردى و بعد  اعمال منقطع گردى زيرا كه كل   تو بعد از استماع از كل   است بر

نجاتى اخذ كنى اگر چه باشاره باشد و  كلمۀو از آنكه حكم الهى بر غير آن شد چه ثمر و راجع شوى 

براى تو خواهد بود تا  ما على االرض را بدهى از براى اخذ چنين كلمۀ هر آينه انفع تر از اگر كل  

آنكه در راه خدا انفاق كنى زيرا كه اگر انفاق كنى نجات نميدهد تو را ولى اگر اخذ كنى چنين كلمۀ 

                                                 
  

   ﴿ ِ    66 ة، اآلي(56)القصص  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َوْجَههُ لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ  َشْيٍء َهاِلك  ِإال   ُهَو ُكل   إِلَهَ ِإال   ِإلًَها آَخَر الَ َوالَ تَْدعُ َمَع َّللا 
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يگر و اگر بتوانى باسرع آنچه مقتدر بر آن هستى طلب كن و اخذ نجات ميدهد تو را تا يوم قيامت د

كن كه اگر از حين استماع يك لمحه صبر كنى آن لمحه قبض روح شوى در هالكين خواهى بود 

از مبدأ جارى گردد  را جارى نمودى اگر قبض روح شوى لعل   كلمۀواگر تعجيل كردى و سبب اخذ 

ل بنور گردد و اين اقرب از هر امرى است كه و نار تو مبد   ت باشىكلمۀ كه بعد از موت تو در جن  

يئه بحسنه اگر چه رايحه جديدى ميوزد از آن ل ميگردد س  اعمال مقبول ميشود مبد   باقبال بخن كل  

ولكن باز مؤمن جديد شوى بهتر از آن است كه در هالكين روى و هيچ امرى مثل اين ازبراى اهل 

ايشان در اين است نه در اعمال ايشان وحدودات و امكنه تو را بيان فرض نشده زيرا كه نجات 

مبدأ مثل آنكه بسا باشد در بيان اعلم از آنها باشى و در بيت خود نشسته باشى و  محتجب نكند از

ل شده صاحب امر ظاهر شده باشد و تو مغرور گشته باشى و ملتفت نشده باشى تا آنكه موقف او مبد  

ر ل است بظاهر واقع شود كه اينها تغيير نميدهد امر هللا را تصو  ذ   كه محل  باشد مثل آنكه در ماكو 

در جبل مكه كه در  -ى هللا عليه و اله صل   -كن وقوف او را در اين ارض مثل وقوف رسول هللا 

اهل آن زمان در هالكين داخل شدند و عند هللا و عند رسوله وعند  قرآن اين آيه را كه نازل فرمود كل  

العلم و نزد هر نفسى كه قرآن را تالوت نمود بهالكت ذكر شدند و حكم دون ايمان بر ايشان شد اولى 

و حال آنكه تا امروز هم بگمان خود در دين خود عاملند منتهى اين است كه اهل بيان هم بعد از 

ان را عبد تقوى ولى بعد از نزول اين آيه چه ثمر اعمال ايش عامل باشند باشد   "من يظهره هللا"ظهور 

نجات يابد ولى بعد از آنكه از  عمل ميكند در راه خدا بلكه راضى بجان دادن ميشود در راه آن لعل  

مبدأ امر حكم هالكت شود ديگر چه فايده منتهى عمل كه ميكند نزد او و اولوالعلم مثل عبادى هستند 

ند بود كه امروز در انجيل كه بعد ازنزول بيان عامل بودند بقبل او و قبل از آن مثل عبادى خواه

 عمل ميكنند و حال آنكه قرآن نازل شد و حكم ارتفاع آن شد قدرى از روى بصيرت عمل نموده لعل  

امور ممكن  در يوم قيامت هالك نشويد واگر شويد نجات يابيد كه تا شجرۀ حقيقت طالع است كل  

طلوع ديگر مثال اگر در ظهور  تا ممكن ولى اگر غروب كند ديگر ممكن نيست تغيير و تبديل اال  

رسول هللا طلب نموده بود نجات بعد از هالك را شبهه نيست كه فرقان بعد از نزول اين آيه كسى از 

و  "ا كنا فاضلينا ان  باذن هللا قد انجيناك بعد ما اهلكناك فضال من لدن  "آن مبدأ جود نازل ميفرمود 

ه هدى ظهور بيان است نزد خداوند و رسول او و ائم  تا امروز كه مبدأ  بهمين تا امروز در نجات بود

مؤمنين بل نزد مالئكه سموات و ارض و ما بينهما بل نزد هر شيئ ولى حال هم كه  وابواب و كل  

من يظهره "نشد از فضل مبدأ منقوص نگشت شيئ بلكه آن نفس محروم ماند وهمچنين در ظهور 

قيامت را و محاسب باش از حين ظهور تا غروب  ر كن و مراقب باش دقايق و ساعت يومتصو   "هللا

باعظم طورى كه حساب ميكنى مال خود را نزد دون خود كه ثمرۀ آن اين است كه در راه خدا انفاق 

ال شيئ شود چه ثمر محاسبات دينى  كنى و نجات يابى و ليكن اگر از حسابى محتجب شوى كه كل  

 نزد س لم يزل كه روح انسانى نيست در خلق و اال  با نفس خود و دنيوى با خلق خدا قسم بذات مقد  

ل آب ميشدند و هرگز خطور نميكرد حيات بر قلب ايشان زيرا كه ميشود كه از او   كلمۀاستماع اين 
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ق الصدور است عمر عمل كرد از براى نجات و آخر از مبدأ نجات چنين حكمى نازل شود كه محق  

يرساند و بدانكه عدد وجه عدد اسم واحد است و هر كس را م كه من عند هللا هست زيرا كه عجز كل  

آن مؤمن بود از دون هالكين است  و حروف حى   -ى هللا عليه و اله صل   -د رسول هللا در قرآن بمحم  

من "حروف واحد بيان آمد از دون هالكين است تا ظهور  در قرآن الى ظهور بيان و هر كس در ظل  

حروف  هورى را بما ال نهايه الى ما ال نهايه وعباديكه واقعا در ظل  و همچنين ببين هر ظ "يظهره هللا

حروف  ايشان و همان حب   وجه قرآن بودند شبهه نيست كه در يوم قيامت نجات يافتند ببركت حب  

حروف وجهه آن واقع شود در يوم  واحد است در بيان وهمچنين اگر واقعا كسى در بيان در ظل  

او نميشود واگر شود  ه در آن ظهور منحرف از نفس ظاهر و حروف حى  قيامت نجات مييابد زيرا ك

عالمت دون ثبات او بوده در حروف وجهه بيان و همين سر از بديع فطرت جارى بوده تا امروز و 

جارى است از امروز بما ال نهايه الى ما ال نهايه مراقب شويد هر ظهوری را كه ظهور هللا مثل 

ما على االرض از مثل او عاجز شوند تا وقتيكه  تى است كه كل   حج  هللا ةظهور خلق نيست و حج

آن شمس ى نمايد و بجوهر حقيقت مردم توانند مشاهده ظهور را نمود كه آن وقت ضياء كور ترق  

"اعرفوا هللا باهلل"ظاهر ميگردد است بر ظهور او و آنوقت  حقيقت بنفسه مدل  
  
امروز  زيرا كه تا 

ت نباشد حج   "اعرفوا هللا باهلل"بوده نه اين است كه در حين  "تهوا هللا بحج  اعرف"هر چه ظاهر شده 

حين مأل اعلى محبوب خود را در هر ى ميكند كه مسب  محتجب نگردى ازمبدأ بلكه كور اينقدر ترق  

هللا در مقام  ةت و بدانكه معرفباو ميشناسند نه او را بحج  ت را ظهورى بنفسه می شناسند بلكه حج  

 و اعرفوا الحروف الواحد بمراتب ذكرهم بما يظهر من عند واحد ثابت نميگردد اال   "ا هللا باهللاعرفو"

ى او است باو در ر تجل  ون و مراد از تكث  قل افال تت  االو   ر ذلك الواحدكث  لم يكن اال من ت ل اذ كل  االو  

ره شوند بلكه متكث   اعداد شود يا حروف حى   صقع او بنفس او نه اين است كه حرف اول حروف حى  

ل وجود را ى او   تجل  مهتدى ميشوند كه اگر آخر وجود را نظر كنى نمى بينى اال   ل كل  بهدايت واحد او  

ى هللا عليه صل   -ن است بدين رسول هللا او چنانچه ظاهر است ادناى خلق امروز مدي   بنفس او در حد  

على هللا يوم  لن  ل و لتتوك  داد از واحد او  اع كه اعالى خلق است اين است قصد از تكثر كل   -و اله 

اده گريه ل نه اين است كه اين آيه را بخوانى يا آنكه بر سر سج  كم تفلحون و مراد از اين توك  لعل   ةالقيم

ل تو اين است كه شجرۀ ل كردم مرا نجات ده يوم قيامت بلكه آن روز توك  كنى كه خدايا من بر تو توك  

ع ل بر خدا كردۀ و تضر  ان آورى باو و يقين كنى بخيات او كه آنوقت توك  حقيقت كه ظاهر ميشود ايم

ل بر خداوند نموده ت خود را امر بر توك   آنكه ام   هيچ نبييى مبعوث نشده اال  تو نزد او مثمر شده و اال  

ل كند نجات ميدهد او را و شبهۀ هم نيست كه خداوند صادق است در وعده خود اگر كسى بر او توك  

 ر شيئی كه محزون سازد آنرا ولى چه شده كه اين ملل مختلفه در روى ارض همه بر دون حق  از ه

بين خود دارند هر كس بلسان  ل على هللا ميدانند بطورى كه در ماخود را متوك   مانده و حال آنكه كل  

                                                 
  
 4، كتاب التوحيد، باب أن ه ال يعرف إال  به، الحديث الكليني ،4، المجلد الكافيأصول   
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يا امر  ل يا در كتاب هللا هست يا امر رسول يا امر حروف حى  ل نموده كه امر بتوك  خود قدرى تعق  

راجع ميشود بنفس ظاهر در ظهور مثل آنچه امروز هر چه  بعين حروف واحد ولى ببين كه كل  مت  

هست و حال آنكه الى ما ال نهايه از  -ى هللا عليه و اله صل   -ى هست مبدأ آن رسول هللا در اسالم حق  

على  لن  نمود و لتتوك  لى الوف الوف ميتوان بيان براى هر شأنى شئون هست و از براى بيان هر توك  

 .باهلل و آياته توقنون هللا ثم  

و  و اوسطه للحروف الحى   ةقطشيئ اعاله للن  امن فى ان كل  ابع من الواحد الث  الباب الر   { 6:  2} 

  .ادناه للخلق
 

ت آن عند هللا و ت حج  را تربيت كنند بر فطرت آيات و اعظمي   ص اين باب آنكه اگر كل  ملخ  

و اين است  در يوم ظهور فاصله نشود بين استماع ايشان و ايمان ايشان بحق   اب لعل  عند اولى االلب

او  علم را دارا باشد ال شيئ ميشود و حكم دون ايمان در حق   علم زيرا كه دون اين اگر كل   جوهر كل  

مثل  علم را داشته و ناجى خواهد شد زيرا كه  همين جوهر كل  ميشود واگر هيچ علم نداشته باشد اال  

آن در هر ظهورى ظاهر است كه اعالى خلق ادنی ميشوند و ادناى خلق اعلى يا اعلى اعلى تر و 

ادنى ادنى تر و اگر كسى يوم قيامت را تواند احصا نمود درجات مؤمنين را در سبقت ايمان هر آينه 

ده مثال اگر تا آن ظهور هست از براى آن نفس مؤمن ميتوان فهميد كه در چه سلسله از واحد واقع ش

ايمان آورد او است آخر واحد از عدد واحد و  "بمن يظهره هللا"يك نفس بعد از سيصد و شصت نفر 

اعداد را ادارك كن و هر شيئ كه عدل او ممكن نباشد از براى  كل   همچنين اين رشته حكم است وحد  

ستحقاق هر موجود در اعداد منتهى ميشود اين است ا ل است وهمچنين درجه بدرجه تا بكل  واحد او  

سيصد و شصت و يك  قطعه الماس نزد او باشد و  "من يظهره هللا"مبدأ وجود كه اگر در يوم ظهور 

هر يك از ديگرى نود و پنج مثقال ذهب در بها مضاعف باشد و سيصد و شصت و يك نفر در يك 

عطا كند اين اعداد را  يوم باو ايمان آورند و فاصله شود بين هر كدام بقدر قول يك بلى اگر خواهد

هللا را جارى بين و  بخن اعداد همين قسم بدرجات اين اعداد عطا ميكند و همچنين در هر شأن سر  

بقول  ﴾كمالست برب  ﴿ در حين ذر   يوم قيامت سبقت گيرى باقرار بر تصديق بحق   حكم هللا را ظاهر لعل  

﴾بلى﴿
  
ى است كه از براى هر شيئی ذر   ى بظهور اجابت آن و ملتفت باش كهدر حين هر ذر   و 

ل است يا بهر اسمى از طين را بر دارد و بفرمايد كه اين طين وجود بديع فطرت او   مثال اگر يك ذر  

طين كه  كه ذكر كند اگر چه بنفس خود طين ذكر كند و ذكر فوق آن نكند و اجابت نكنى او را در ذر  

 ،﴾كمالست برب  ﴿ت در حين چه در رتبه كينوني   هللا ننموده اگر ةرتبه جماد و آخر وجود است اجاب

گفته ولى در اين صقع ناقص ميگردد از رتبه وجود خود چه فرق است كه امر شود از براى  ﴾بلى﴿

ه طين مقصود اطاعت امر او است نه آن و اين كه اگر آن وقت براى ذر   سجود بر آدم يا سجود از

                                                 
  
يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِرب ُِكْم قَالُوا بَلَى َشِهْدنَ َوإِْذ أََخذَ َربُّكَ ﴿ :تعالى قال   ، ﴾ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغافِِلينَ  ةا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَامَ ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ

 465 ة، اآلي(6)االعراف  ةالقرآن الكريم، سور
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قول لم  خير كنى در ظل   وجود و اگر كل   ز سر  طين بامر او محتجب ماندۀ ا محتجب شوى از ذر  

بكنى امر اطاعت را ميكنم و كرده باشى و کنی يا  براى آدم وارد شده و اگر بگوئى كل   ل ازيسجد او  

"من حيث اريد ال من حيث تريد"تو نازل ميشود چنانچه قبل نازل شد عبارتى  هللا در حق  
  
اگر چه  

ى كند كه عقول نتوانند ادراك نمود يا امرى فرمايد كه ممتنع است كه شجره حقيقت چنين حكم

نتوانند يقين نمود ولى اين از براى عرفان عبد بود مواقع امر را كه همان امرى  رجحان اون را كل  

ن نفسا شده اگر چه در منتهاى وجود واقع باشد اگر كه بخن آمنوا باهلل و آياته شده بهمان امر ال تحزن  

ه از اوامر الهي   از يك امر محتجب و بر امرى ثابت اين است كه تراقب كل   ناظر بامر هستى چرا

 شبهۀ شئون تقوى بوده وهست ولى بشرطی كه از مبدأ امر محتجب نگردى در هر ظهورى و اال  

 خود ن بدين خود هستى و اال  نيست كه در آن ظهوريكه هستى باوامر آن عمل ميكنى اگر متدي  

﴾فى بنفسك اليوم عليك حسيباك﴿عصيان خود را شاهدى و 
  
در يوم قيامت هيچ  ثمرۀ آن اينكه لعل   

وجود امر كنند امر او امر هللا بوده و  محتجب نماند كه اگر بر كل   "من يظهره هللا"نفسى از اوامر 

شيئ كنند و چه در تسع تسع عشر عشر هست و هر كه لم و بم گويد در امر خدا گفته چه امر در كل  

 ةيوم القيم ن حدود انفسكم ثم  ه است در آن ظهور و لتعرفقال فض  ه بهاء الف آن يك مثدينارى كند ك

  . ر هللا لتقدرونبما قد قد  

 

 "البسم"امن فرض على من يقدر ان ياخذ ثالث الماس عدد الباب الخامس من الواحد الث   { 6:  6} 

ان ياخذها  "االقدس"ياقوت عدد  ةو ست "االمنع"د عدد زمر   ةو ست   "هللا"اصفر عدد  و اربع لعل  

 .فى يوم ظهورهم و حروف الحى   "من يظهره هللا"م و يسل  
 

بيان در واحد  وجود در بيان است و كل   ص اين باب آنكه در مواقع خود ذكر شده كه كل  ملخ  

 بر درجات واحد ميشود و كل   ل و از آنجائی كه از يوم قيامت حشر كل  ل در نقطۀ او  ل و واحد او  او  

يك ماء حيوان ديده ميشود كه امر هللا باشد و از آنجائی  ل واحد است و در كل  اين واحد بامر واحد او  

على هللا  خود نميگردد و مدل   كه هر شيئ در صقع خود تا مشابه نشود اين واحد را کامل در حد  

د بر سه قطعه نميشود از اينجهت امر شده كه در يوم ظهور تا ظهور ديگر هر نفسى كه مقتدر باش

د اخضر و شش قطعه ياقوت احمر درنزد او تشابه الماس و چهار قطعه لعل اصفر و شش قطعه زمر  

 "من يظهره هللا" در ظهور ل وارد آورد و اال  ملك واحد او   ل بهم رساند واگرتواند در ظل  بواحد او  

ل در آن راى واحد او  او عطا كرده شود كه اين موهبۀ است من عند هللا ازب بامر او بحروف حى  

توحيد محتجب نمانند و اگر در آن  سر   ين ازل بايد باشد تا مستدل  عدل بهاء واحد او   ظهور و بهاء كل  
                                                 

  
ُ  ب  َو اَل نَبِيٌّ لَْم يَْعبُْدَكَها َملَك  ُمقَرَّ  ةُجوِد آِلدََم َو أَنَا أَْعبُدَُك ِعبَادَ أَْعِفنِي ِمَن السُّ  فَقَاَل إِْبِليُس يَا َرِب  : م الصادق عليه السالمقال االما"   ِلي إَِلى  ة اَل َحاجَ ُمْرَسل  فَقَاَل َّللاَّ

ُ  َما أُِريدُ أَْن أُْعبَدَ ِمنْ ِعبَادَتَِك إِنَّ   بحار ،"  (ينيَْوِم الِد    َعلَْيَك لَْعنَتِي إِلى َك َرِجيم  َو إِنَّ فَاْخُرْج ِمْنها فَإِنَّ ) : تَبَاَرَك َو تَعَالَىَحْيُث أُِريدُ اَل ِمْن َحْيُث تُِريدُ فَأَبَى أَْن يَْسُجدَ فَقَاَل َّللاَّ

 .424 ةالصفح، 44 المجلسي، المجلداالنوار، 
  
  41 ة، اآلي(46)اإلسراء  ةسور، ﴾، القرآن الكريمَرأْ ِكتَابََك َكفَى ِبنَْفِسَك اْلَيْوَم َعلَْيَك َحِسيًبااقْ ﴿: قال تعالى  
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وجود و اگر كسى نزد  ر عطا خواهد فرمود مالك كل  باين طاعت مفتخر گردند بواحد متكث   ظهور كل  

و صبر نمايد بقدر همان نار ميگردد ا او باشد و مشرق شود شجرۀ حقيقت و قدر ذكر شيئی در حق  

ين بر توحيد ذات و صفات و افعال و عبادت و خلق و رزق و ازبراى آن و سزاوار است كه مستدل  

موت و حيات و تسبيح و تحميد و توحيد و تكبير و نار و هواء و ماء و تراب و فؤاد و روح و نفس 

مالحظه  "بسم هللا االمنع االقدس"حروف  و جسد ونور ابيض و اصفر و اخضر و احمر در ظل  

دعاها است هر نفس كه بر قرائت  نمايند و چهار دعا از براى انوار اربعه ذكر شده كه اعظم از كل  

من  آنها موفق گردد خير دنيا و آخرت را درك نمايد و هللا يؤت الفضل من يشاء من عباده و ليؤتين  

 . محيطاه كان جوادا ر من عنده ان  يشاء من ملكه ما قد  

 

 

 

بان ام اي   ةاربع فى كل   رن  لطيف بان يطه  امن فى اذن الت  ادس من الواحد الث  الباب الس   { 6:  2} 

اخذ االظفار و  ام وعشر اي   ةام او اربعاي   ةثماني فى كل   ةورالبدن بالن   و اخذ شعر كل   ن بيت الحر  يدخل

ظر فى و الن   "اللهم"ساء و الن   "حمنلرا"جال على صدورهم البدن و كتب الر   ا كل  استعمال الحن  

 .ةيوم و ليل المرآت فى كل  
 

ص اين باب آنكه در بيان اذن داده شده بتلطيف و نظافت باعلى ما يمكن در امكان و اگر ملخ  

در چهار روز يك مرتبه اخذ اظفار و شعر و ما يتجمل به المرء نمايد محبوب بوده عند هللا وهست و 

ف آن هر چه اقرب تر شود اقرب بتلطيف بوده وهست و حنا اذن داده شده چه تطهير البسه و تلطي

و  ،وائردر اولوالد   "همالل" كلمۀهللا هست ب حب   بدن چه بعض آن اگر بر صدور كه محل   كل  

باسباب آن كه منطبع شود محبوب بوده واذن داده شده و بر  بر احسن خط   ،الهياكلدر اولو "حمنالر"

متين هم اذن داده شده و نوره اگر عادت باشد نفسى را بفصل حرف حاء ذكر شده و زياده از اين كل

بدن اذن داده شده زيرا  براى او ولى در كل   بر يدين و رجلين اگر دأب نبوده محبوب نبوده باشد از

بدن او مرتفع ميگردد باذن هللا و سزاوار  كه اخذ هيچ شعرى نميشود مگر آنكه هفتاد نوع بال از

عبد كه نظر نمايد در مرآت و شاهد شود خلق خود را و شاكر شود محبوب خود را بر حسن است 

ه باحسن جمال خلق شده لي  ات در فطرت او  كينوني    استغفار كند محبوب خود را كه كل  حسن خود و اال  

ر ميگردد و اينكه در ليل ت مصو  واگر حجابى بهم نرساند از ظهور آن بر صورت خلق كينوني  

ف بنهى است مبدأ آن من كتاب هللا ذكر نشده و در هر شأن عبد بايد بر شئونى باشد كه اگر آن معرو

حين شجرۀ حقيقت ظاهر شود و آن بين يدى هللا واقع شود كرهى از شيئی بشيئی در نفس خود نبيند 

ون شئون  الجل يوم ظهور هللا كه اگر نفسى بين يدى هللا واقع شود دزيرا كه امر بر اين نشده اال  

ى خداوند شاهد شود بر او و در بيان نهى شده از هر چه حجاب لطافت نزد او نباشد كه غير حب  
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عدل همين كه مكروه  ه بهم رساند يا در لباس خودى اگر نفسى بر جسد خود علم بذر  لطافت شود حت  

در بيان  كل   داشته باشد اورا نزد نفس خود محبوب نيست كه بين يدى هللا بخن حال نازل شود لعل  

در يوم ظهور حقيقت ما يكره در مؤمنين بخود مشاهده ننمايد كور درجه  ى باين تربيت شده لعل  مرب  

ى مينمايد كه اگر كسى قميصى پوشد وعرق كند تبديل ميكند او را چگونه كه بدرجه و شيئا فشيئا ترق  

مود اگر بفاصله تلطيف ابدان با اون صبر كند ولى هنوز بخن درجه اهل اين ظهور نميتوانند سير ن

تلطيف البسه هم شود در لطافت پرورش خواهند نمود و هر چه زود تر شود محبوب تر بوده عند هللا 

اون تلطيف را باو عطا كرده ميشود  و اگر كسى را ممكن نشود حزنى ازبراى اون نباشد كه بحب  

چه در قوه او ممكن است در نفس ثواب آن ولى بر هر نفس حتم بوده و هست كه مراقب باشد كه آن

را و می  خود اظهار نمايد زيرا كه شجرۀ حقيقت در بطون خود شاهد است خلق را و ميشناسد كل  

بيند او را ولى كسى او را نمی شناسد و بعين او او را نمى بيند زيرا كه آن عين بعد از ظهور او 

ناسد نه مادر و نه اهل آن و نه احدى از شيئ چه بسا در بيتى كه هست نه پدر ميشخلق ميشود در كل  

خلق مثل آن را مثل ظهور رسول هللا بين قبل از بعثت و مثل ظهور نقطۀ بيان قبل از اظهار ولى 

او سائرند از حين ظهور روح در آن  علم او محيط بوده بر نفس خود و بر خلق خداوند كه در ظل  

باسم او  را كه كل   ق گيرد و مى بيند كل  ديگر تعل  علم دارد بنفس خود تا منتهاى شأنی كه روح بعرش 

 ت او قائمند ولى كسى عارف نميشود او را اال  بشيئي   ل وجود تا آخر و كل  ميكنند آنچه ميكنند ازاو  

  حين ظهور خود كه حكم عرفان بر كل  آنكه بشناساند او را نفس خود بخيات خود و نمى شناساند اال  

س او مشرق گردد طوبى لمن يدرك لقاء هللا يوم ظهوره و كان على مطلع قد ت ازشود وآيات عز  

ذا لطف لن يقدر  افا لطيفا قل هللا الطف فوق كل  ه كان لط  ان   شأن لم يشهد هللا على ظاهره دون ما يحب  

فا افا متلط  ه كان لط  موات و ال فى االرض و ال ما بينهما ان  ان يمتنع عن ظهور لطفه من احد ال فى الس  

 .فالطي

 

  .امن فى الچاپ و االمر بهابع من الواحد الث  الباب الس  {  6:  6} 

 

او انشاء شود بر طبق او الى  ص اين باب آنكه اذن داده شده چاپ در بيان و آنچه در ظل  ملخ  

حفظ كلمات هللا نمود  ر شده که توانند باحسن خط  بشأنى مقد   كه آنوقت اگر كل   "من يظهره هللا"ظهور 

 آنچه مقتضاى جود و فضل او است اذن خواهد داد و بعد از اين اذن خواهد فرمود و اال  كه امر 

من "ر شود ديگر عذرى از براى هيچ نفسى نميماند عند هللا در آنكه بيانى نزد آن نباشد كه بخن مذك  

ئى ى كه ميرسد چاپ ميزنند بجانه بخنچه دأب اين زمان است كه هر خط   را باحسن خط   "يظهره هللا

مؤمنين  ه شده اگر نه مالحظه عدم استطاعت كل  رسيده كه بهاء هديه قرآن بيست و هشت نخود فض  

هستند باذن او ولى هر ساكن  در فضل وجود حق   ميبود هر آينه اذن داده نميشد و ليكن حال كه كل  

خوب آنرا  نويسد بهتر است از براى اون تا آنكه مالك گردد چاپ كس تواند كه بيان را باحسن خط  



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

186 

 احترام قرآن نيست اال   به من يشاء من عباده و هللا ذو الفضل العظيم بدانكه ذلك من فضل هللا يختص  

ارواح در قرآن راجع  باحترام نسبت او الى هللا بنفسه و الجل ارواحى كه در آن كلمات است و كل  

انچه امروز اگر مؤمنى آن چنانچه بدء ايشان هم از آن حروف است چن ميشوند بارواح حروف حى  

عامل هست بقول اهل بيت و ابواب اربعه است در غيبت صغرى كه بعد از آن آنچه از ايشان رسيده 

 -راجعند بنقطۀ فرقان كه رسول هللا  حروف حى   كسى نتوانست تغييرى و تبديلى دهد بحق و كل  

و الى هللا است بما يعود الى نفسه باشد و آن راجع است الى هللا بنفسه و عود ا -ى هللا عليه و اله صل  

ين او راجع ميگردد ي  ارواح عل   امكان تجاوز نتواند نمود و همچنين در بيان كل   زيرا كه امكان از حد  

كه  ل دون حق  ين اون راجع ميگردد باو  ي  ارواح دون عل   باشد و كل   "من يظهره هللا"ل كه بباب او  

بنسبت او الى هللا  ه را مشاهده كن كه احترام كل  سماوي  كتب  ساجد نشود ازبراى او و همچنين كل  

صل ميگردد بظهورات بوده وهست باينكه از ظهورات قبل مرتفع ميشود و مت   هست و لم يزل حى  

ه آن راجع شد بسوى بعد شبهۀ نيست كه انجيل كتاب خداوند بوده ولى بعد از نزول فرقان ارواح حق  

ين انجيل بود كه مانده و همچنين در بيان آنچه كه داخل بيان ي  عل   قرآن و آنچه كه نشد از دون ارواح

 دون آن ذكر ميشود و همچنين در بيان آنچه كه ين بوده و اال  ي  شوند از مؤمنين بقرآن ارواح آن در عل  

د او است ين اون هستند و اگر نفسى بهم رسد كه ساجد نشوي  ايمان آورند ارواح عل   "بمن يظهره هللا"

  .انتم عليه تقتدرون عن فيما انتم به تهتدون على احسن خط  ين و لتصني  ن عل  دو كل  

 

أس للبنين و اخذ شعر عر فى الر  امن فى جواز تبعيض الش  امن من الواحد الث  الباب الث   { 6:  6} 

 .به هللاه ال يح  فان   ةفى العبا ال دونه من الجب   ةلوو الص   ةتالوجه لقو  
 

ن داده شده تبعيض شعر رأس و اخذ آن از وجه الجل قوت آن كه بر ص اين باب آنكه اذملخ  

صورت حسن ظاهر شود و اخذ شارب در هر حال امر شده ومحتجبين از عباد عبادى هستند كه از 

 رؤس در عبا بشأنى كه ظاهر نشود از يدين او اال   ةهى محتجب مانند و اذن داده شده صلوامر ال  

 حين اضطرار كه ه محبوب نبوده و نيست اال  در جب   ةست و صلوانامل كه اقرب بوقر بوده و ه

هللا ظاهر و  در يوم قيامت شيئ دون حب   اين شئونات از براى آنكه لعل   آنوقت اذن داده شده كل  

ين استدالل نمايند جائی كه بجسد عرضى خداوند راضى نشود باطن در نزد نفسى نباشد تا آنكه مستدل  

ل است ى واحد او  حال تجل  ه و انفس و ارواح و افئده كه محكم اجساد ذاتي  را چگونه است  دون حب  

 .كم تفلحونلعل   ةقوى يوم القيمهللا ان يا اولى الت   قنفلتت  

 

نفس اسمه و ما قد عمل من خير و دونه من  امن و ليكتب كل  اسع من الواحد الث  الباب الت  {  6:  5} 

  .ةجره االوصياء الى يوم يظهر فيه الش  ن  ل ظهور االمر الى يوم غروبه و ليحفطاو  
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مبدأ ظهوری تا ظهور ديگر اذن داده شده كه هر نفسى نويسد در  ص اين باب آنكه ازملخ  

خود يا بخط ديگرى آنچه در بيان كسب نموده و همچنين اگر قبل از دخول خود  كتاب خود بخط  

ر قبل جزا داده شوند اگر محتجب از كسب دون خيرى نموده تا آنكه در قيامت بعد عاملين در ظهو

 ميشود كه ظاهر شود و اون هنوز مثل قبل عمل ميكرده باشد چنانچه شمس حقيقت نگردند و اال  

هزار و دويست و هفتاد سال است كه قرآن نازل شده وهنوز آنها بانجيل عمل ميكنند وهمچنين در 

م قيامت يومى است مثل امروز شمس نزد هر ظهورى مشاهده كن امر هللا را و محتجب ممان كه يو

طالع ميگردد و غارب چه بسا وقتى كه قيامت بر پا ميشود در آن ارضى كه قيامت بر پا ميشود خود 

لع نميشوند چونكه اگر بشوند تصديق نميكنند از اين جهت بايشان نميگويند مثل ظهور اهل آن مط  

ل شد بغير مؤمنين نفرمودند ظهور قيامت متحم   چونكه نتوانستند -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

ظاهر ميشود   انا بودهنى انا هللا ال اله اال  او ان  را و آن يومى است بسيار عظيم شجرۀ كه لم يزل نطق 

محتجبين گمان ميكنند كه آن نفسى است مثل خود واسم مؤمن كه در ملك او الى ما ال نهايه  و كل  

 -او صدق ميشود از او منع مينمايند چنانچه در ظهور رسول هللا  بادنى مؤمنين باو در ظهور قبل

اگر آن حضرت را مثل يكى از مؤمنين زمان خود ميدانستند چگونه هفت سال  -ى هللا عليه و اله صل  

در جبل حايل ميشدند ما بين او و بيت او و همچنين در ظهور نقطۀ بيان اگر آن اسم را منع نميكردند 

ت ايمان بقول او خلق ميشود اين است كه د در جبل ساكن كنند و حال آنكه كينوني  چگونه ميتوانستن

چون اعين افئده ندارند نمى بينند و آنها كه دارند كه مثل پروانه در حول مصباح حقيقت طواف 

  يومى است مثل كل  نموده تا سوزند از اين جهت است كه يوم قيامت را اعظم از هر يومى گفته و اال  

در آن روز چشم اون باز باشد   آنكه ظهور هللا در آن ظاهر است و ثمرۀ امر اين باب آنكه لعل  اال   اماي  

كه بيند محبوب خود را و در آنروز تواند نوشت آنچه كه كسب كند زيرا كه تا قيامت ديگر حكم بر 

وى آن و خداوند آن ميشود و آنچه كه نقطۀ بيان بايد نويسد آن است كه آنچه قبل آن بود رافع شد بس

هم بر جوهر وجود آنچه كسب  او را نازل فرمود بمن اين است آنچه او كسب نموده در قيامت كل  

ذكر ايشان يوم قيامت بين يدى هللا مذكور شود اگر توانند در آن روز در نار توحيد  كنند نويسند لعل  

و نميشناسند مثل آنكه   شب و روز گريه ميكنند و محبوب ايشان ظاهر ميشودشوند و اال  داخل 

منتظرين احمد موعود
  
ع از براى ظهور او ميكنند و حال آنكه نصارى منتظراند و تضر   را كل   

حال هزار و دويست و هفتاد سال است كه از ظهور آن ميگذرد بينا باش بعين فؤاد خود آن روز كه 

بار تو ولى اگر شنوى و او نمانى و قيامت بر پا شود و تو خبر نشوى كه بر خداوند است اخ محتجب

من خير و  بن  ما تكس حمن ثم  كم الر  ى هللا رب  عل لن  اگر قبول كنى و لتتوك   "من يظهره هللا"است اخبار 

 . تكسبون ةالى قيام ةدونه من قيام

 

                                                 
  
ِ َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم َيا بَنِي إِْسَرائِيَل إِن  ﴿: قال تعالى   ا َجاَءُهْم ًرا بَِرُسوٍل يَأِْتي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمدُ فَلَم  َوُمَبش   ةْوَراِمَن الت   قًا ِلَما بَْيَن يَدَي   إِلَْيُكْم ُمَصد  ي َرُسوُل َّللا 

 9 ة، اآلي(94)الصف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾نَاِت َقالُوا َهذَا ِسْحر  ُمبِين  بِاْلبَي  
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 م سواءكل  ظر و الت  له الن   حل   ةائفى فى الط  ذى رب  امن فى ان ال  الباب العاشر من الواحد الث   { 6:  40} 

جال على قدر ما يثمر بينهما و ان مع الر   ساء او هن  م مع الن  كان ذكرا او انثى واذن لمن يريد ان يتكل  

   .خير لهما ةعشرين كلم ةان على قدر ثمانيال يتجاوز
 

م ص اين باب آنكه اذن داده شده هر نفسى كه در طائفه تربيت كرده شود بر نظر و تكل  ملخ  

م مرء با مرئه بقدرى كه اشد يا دائره و در وقت احتياج اذن داده شده تكل  هيكل هيكل ب سواء آنكه بر

تجاوز نشود اقرب بتقوى است و اگر مفيد  كلمۀكفايت كند در ظهور ثمر و اگر از بيست وهشت 

نيفتد زياده اذن داده شده و مراد از طائفه عرف اون است نه عرف ظاهر مثل آنكه صد هزار خانه 

يوم قيامت بسعه اين امر از اخذ فيض از مبدأ نفسى محتجب نگردد واگر  ويند لعل  ايل را يك طائفه گ

كم لعل   هتتقا هللا حق   قنگفته نشود فلتت  ت ازدياد يا انتقاص فرمايد بعد از ظهور لم و بم شجرۀ محب  

 . تفلحون

 

 :رتيبى ذلك الت  آت علت ثالث مر  امن فی غسل المي  الباب الحادى و العشر من الواحد الث  {  6:  44} 

مال و تقول يا الش   ثم   ,وماليمين و تقول يا قي   ثم   ,البطن و تقول يا حى   ثم   ,أس و تقول يا فردل الر  االو  

بماء او بما شاء من كافور و  ,وسرجل االيسر و تقول يا قد   ثم   ,رجل االيمن و تقول يا عدل ثم   ,حكم

و هلل ما فى " :جاليمينه بما هو مكتوب عليه فى الر  و يجعل الخاتم فى  ,نه بخمس لبسو ليكف   ,سدر

موات و و هلل ملك الس  " :ساءو فى الن   ،"موات و االرض و ما بينهما و كان هللا بكلشيئ عليماالس  

   ".شيئ قديرااالرض و ما بينهما و كان هللا على كل  
 

كه اگر كسى نظر  احكام بيان بر اسرار توحيد و معرفت جارى شده ص اين باب آنكه كل  ملخ  

بر يك نهج جـــــارى می بيند و اذن داده شده در مقام  كند از مبدأ تا منتهاى آن ماء توحيد را در كل  

ت يكمرتبه واجب و الى الثالثه او الخمسه اذن داده شده زيرا كه مراتب توحيد در پنج رتبه غسل مي  

 ﴾ذى ال  ال اله اال  ﴿و  ﴾ انتال اله اال  ﴿و  ﴾ هللاال اله اال  ﴿و  ﴾ اناال اله اال  ﴿و  ﴾ هوال اله اال  ﴿ذكر ميشود در 

ل مؤمن ميگرديد بظهور توحيد هر آينه الى سنه و چنين نفسى اگر در ظهور ميبود و در سنه او  

خمس منتهى ميگشت بخخر مراتب توحيد از اين جهت است كه يكدفعه واجب گشته و مراتب رباع 

نباشد واذن داده شده از رأس و بطن و يدين و رجلين و در حين ل شد اگر عسرى خواهند متحم   كل  

اشتغال بثناء و حمد الهى ذاكر گردد او را و بخنچه در حيات او از هر فصل مقتضى بوده از سردى 

ر ماء يا گرمى آن اليق است كه بهمان نحو غسل داده شود بر ايدى اتقياء و بعد از فراغ اگر ميس  

ر نمايند و اذن داده شده در كفن به پنج ثوب از حرير گرفته تا گر معط  است بماء ورد يا طيب دي

منتهاى درجات قطن منتهى گردد و بر آن زياده از نوزده اسم جايز نيست كه نوشته شود هر كه هر 

ل و آخر با او دفن نمودن سبب ميگردد كه حزنى مشاهده چه خواهد نويسد وقدرى تربت از قبر او  
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ذ گردد و بر يد يمين او خاتمى او بوده و هست متلذ   ت الهى بخنچه ما يحب  و در جن   ننمايد بعد از موت

شيئ موات و االرض و ما بينهما و كان هللا بكل  و هلل ما فى الس  "منقوش اذن داده شده در رجال 

ب تقل  و  ،"شيئ قديراموات و االرض و ما بينهما و كان هللا على كل  و هلل ملك الس  "و در نساء  ،"عليما

او جارى نگردد زيرا كه احترام  ت را در هر حال بشأنى نموده كه دون وقار و سكون در حق  مي  

ل انتقال آن تا آخر بقلب يا بلسان جسد مؤمن احترام مؤمن است و اسماء سته يا مطلق اسم هللا از او  

ت د درجن  ت بايمان بخن ظهور قبض روح شومشتغل گردد و بدانكه موت مثل حيات است اگر مي  

 در نار است و مراقب بوده كه يوم قيامت نشود و قبض روح نفسى شود ذ خواهد بود و اال  الهى متلذ  

تا امروز هر  -ى هللا عليه و اله صل   -و در نار رود و ملتفت نشود چنانچه از يوم ظهور رسول هللا 

ل ظهور بيان هر او   ت داخل نشده وهمچنين ازنفسى كه در غير ايمان باو قبض روح شده در جن  

ت ميگردد اگر ند بر او و داخل جن  نفسى كه در آن قبض شود خداوند است قابض آن بمالئكه كه موكل  

مطابق آنچه خداوند در بيان فرموده اطاعت كرده باشد و اگر در غير ايمان ببيان قبض روح شود 

خيرات از براى او شود كه نفع  اگر عمل ثقلين نمايد كه نفع باو نمى بخشد و اگر بعد از موت او كل  

 انكه ايمان آورد بخداوند و آيات او و اطاعت نمايد محبوب خود را بخنچه در بيان باو نمى بخشد اال  

ت خلق مخلد گردد و مراقب باش آنوقت درك كند او را رحمت الهى و در جن   نازل فرموده لعل  

ل نمائى در نار قدر اينكه بگوئى بلى تأم  را كه اگر شنوى ظهور او را و ب "من يظهره هللا"ظهور 

هستى چه قبض روح شوى چه درحيات باشى اين است مراد خداوند در نزد هر ظهور ازهر نفسى 

مراقب باش كه در صعقهاى يوم قيامت بيرون نروى كه صعقهاى آنروز ظهورات حزنى است كه 

تى است كه از هور يا ارياح جن  ظاهر بظ وارد ميشود و آيات ممتنعه است كه ظاهر ميگردد در حق  

را مشاهده  موجودات مثل آنكه اگر در اين ظهور نظر كنى كل   صبح ازل ميوزد بر هياكل افئده كل  

ميكنى و زيارت كن موتى را در هر عدد واحد ي  واحد و شئون ديگر در اين باب نازل شده كه 

ان يقضبن عباده المؤمنين  ةن المالئكيأمريكم بامره و لقل هللا يتوف   خواهى شاهد شد بر او در لوح آن

و همين قسم كه روح مؤمن را مالئكه قبض ميفرمايند بامر خداوند روح غير مؤمن را هم شياطين 

بيان عروج نمايد قابض روح آن مالئكه عالينند و هر كس در  قبض مينمايند چنانچه هر كس در ظل  

نميكند او را چگونه  نميخيند زيرا كه مؤمن مس   غير بيان موت او را رسد يا دون آن مالئكه نزديك

 بملك رسد و اگر كشف غطا شود از عيون شياطين آنها هم نميكنند از شدت حرارت نار در آن اال  

آنكه چون در حجابند قبض روح ميكنند و بخزانه نار ميسپارند و روح مؤمن بين يدى هللا حاضر 

خداوند نظر بر او نميافكند و امر ميفرمايد بنار كه  خود ميشود و همين قسم روح دون مؤمن در حد  

ل كن بر خداوند كه موت تو را درك نكند و از براى خداوندى كه عبادت كردۀ اون را بگير و توك  

  . قونكم تت  عباده لعل   كل   چون بر سبيل نبوده جزا داده نشوى يوصيكم هللا فى انفسكم ثم  

 

  .ربالض   امن فى احكام محل  من الواحد الث  انى و العشر الباب الث   { 6:  45} 
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ص اين باب آنكه هر كس بوده باشد در آن ارض يا در حول آن بشصت و شش فرسخ ملخ  

در هر سنه يكمرتبه و  اگر بگذرد از عمر آن بيست و نه سال بر او است كه وارد شود در آن محل  

پنج ركعت نماز امر شده وهر كس  ل  نوزده روز بر آن ارض باشد تخليص نمايد خود را و در آن مح

و اگر نشده بود كه  ان غير اين حد  استطاعت ندارد در بيت خود چنين عمل ميكند و عفو شده بر سك  

خلق را خدا دانا است كه در  را و مشاهده كن حد   ميتوانست از امر هللا منحرف گردد ببين فضل حق  

كه يك قدم از براى خدا بر دارد و همين قسم اين سبيل چقدرها صرف شود و آن روز يك نفر نبود 

از براى او ساجد هستيد  ميكنيد ولى از مبدأ امر محتجب و كل   عمل   در ظهور مبتال خواهيد بود كل  

جارى نميشد حال يكی  نفس او محتجب و اگر بر احتجاب راضى ميشديد اين حدودات بر كل   ولى از

 "من يظهره هللا"لهى ميگردند واگر در يوم ظهور خلق باو محدود بحدود ا محتجب ميشود و كل  

ت ت خدا كه محب  ت كنيد بر ايمان بخدا كه ايمان باو است و اطاعت او كه اطاعت خدا است و محب  هم  

تا يوم قيامت باون حكم كرده  او است و رضاى او كه رضاى خدا است امرى نازل نميشود كه كل  

در يوم قيامت مراقب خود  ت قاهره او بر ما يريد لعل  شي  شويد اين است قدرت الهى بر ما يشاء و م

نكرده و خود از آنها محتجب تر شوى مثل آنكه امروز محتجبين  باشيد كه محتجبين اين ظهور را رد  

اته ان ال ترضن الحد دون تق قن هللا حق  ميكنيد و خود محتجب تر شده ايد و لتت   از رسول خدا را رد  

  . على هللا ال تحكمون ةم يوم القيمكن النفسكم لعل  ما ترض

 

 ةخمس و تسعين مر   ةقطرن على الن  امن اذن ان يكب  الث و العشر من الواحد الث  الباب الث   { 6:  40} 

   .ها و آخريهالي  فى او  
 

 هللا از هللا بوده و هست و در او ديده نميشود اال   ةص اين باب آنكه چون شجرۀ حقيقت مرآملخ  

 كلمۀل نود و پنج ده كه در حين استواء آن بر عرش خود و انتقال آن از عرش او  اين جهت امر ش

از آن واحد بال  تعظيم گفته شود و در غير آن از پنج تكبير زياده اذن داده نشده زيرا كه حروف حى  

م در يو ى ميگردد لعل  ل متجل  ره واحدا واحدا از واحد او  مراتب اعداد متكث   عدد ظاهر ميگردد و كل  

را مشاهده  حروف حى   قيامت در حين ظهور شجرۀ حقيقت اگر عامل هلل بوده در آن مرآت كل  

گرداند  ى بخنها كه مدل  ميكنى نه بطورى كه در نفس حروف مشاهده ميكنى بلكه قدرت صرفه بر تجل  

مراتب اعداد را بلسان ميگوئى هلل عاملم ولى آن روز  آن مظاهر را بر ذات خود و همچنين كل  

از براى او عمل كرده هلل عامل  "من يظهره هللا"ظاهر ميشود اگر صادق بوده اگر در حين ظهور 

 صادق نبوده در عمل خود هر مؤمنى كه در آن روز با ايمان است و از براى خدا عمل بوده و اال  

ه چنانچه در  عمل او لدون هللا بوده كه از براى او واقع نشدميكرده ازبراى او عامل خواهد بود و اال  

اگر نفسى عامل بوده هلل از حروف انجيل از براى رسول  -ى هللا عليه و اله صل   -ظهور رسول هللا 
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هللا اظهار ايمان مينمود و همينقدر كه نشد عالمت اين است كه خالص نبوده و همچنين در ظهور 

 خالص نبوده ع او و اال  باشجره بيان اگر عاملی از براى خدا هست نفسى است كه عمل ميكند هلل بات  

  . كم تفلحونهللا يوم ظهوره لعل   قنكه اگر خالص ميبود لدون هللا نميشد فلتت  

 

 نفس ان يتلو من آيات البيان فى كل   لكل   امن فى ان  ابع و العشر من الواحد الث  الباب الر   { 6:  42} 

  .ةمر   ةو ان لم يقدر فليذكر هللا سبعما ةآي ةسبعما ةيوم و ليل
 

آن  ص اين باب آنكه از آنجائی كه توحيد در حرف ذال منتهى اليه عروج او است و سر  ملخ  

كه بر حروف رتبه ثالث توحيد گذرد رتبه خامس ظاهر ميگردد و اذن داده كه  هم  اينكه عدد هفت الل  

اظهر  بيان تالوت نمايد واگر نتواند هفتصد مرتبه هللا اگر كسى تواند هر روز و شب هفتصد آيه از

ت آن اليق شود كه تا كينوني   "بمن يظهره هللا"بگويد و ثمرۀ آن اينكه اگر يوم قيامت باشد مؤمن شود 

 واحد بال عدد گردد و نبيند اال   شود بر حرف ذال و يكى از اعداد آن عدد گردد اگر خارج از حد   مدل  

گر ايمان آورى ولى چون عدد را نه اين است كه اين امرى باشد سهل بلى اسهل است ازهر شيئ ا

آن روزى است عظيم بسيار صعب است كه توانى با مؤمنين بود زيرا كه مؤمن آن روز اصحاب 

يقين كن و طاعت او و نار  "من يظهره هللا"ت را معرفت ت است و دون مؤمن اصحاب نار و جن  جن  

ت و مؤمن باو جن   را وجود من لم يسجد له و رضاى او چه در آن يوم خود گمان ميكنى كه ازاهل

ر كن ظهور او را تواست و تو خود نميدانى تصو   هستى وليكن محتجب ميشوى و در اصل نار مقر  

مثل ظهور نقطۀ فرقان كه چقدر از حروف انجيل منتظر بودند او را ولى بعد از ظهور اصحاب 

ا م مؤمن بحضرت بود سر  و هر كه در آن يو -الم عليه الس   - امير المؤمنين ت نبود تا پنج سال اال  جن  

تند و همچنين در اين ظهور مشاهده كن كه اصحاب نار بودند و گمان ميكردند كه اصحاب جن   و كل  

ه جواهر خلق را حركت داده تا آنكه سيصد و سيزده نفر نقبا گرفته شد در تا امروز با تدابير الهي  

يحصى عبادى هستند كه  ارض صاد كه بظاهر اعظم اراضى است و در هر گوشه مدرسه آن ال

مى پوشد اين است باسم علم و اجتهاد مذكور در وقت جوهر گيرى گندم پاك كن او قميص نقابت را 

در ظهور كه ميگردد اسفل خلق اعالى خلق و اعالى خلق اسفل  -الم عليه الس   -كالم اهل بيت  سر  

خلق
  
يكند بر قلوب ايشان دون بين اشخاصى كه خطور نم "من يظهره هللا"قسم در ظهور  و همين 

ت ايشان ميكنند در ورع چه بسا اصل نار ميگردند اگر ايمان باو نياورند بتبعي   رضاى خدا را و كل  

ايشان نميكند چه بسا بشرف ايمان قميص واليت از مبدأ جود  و عبادى كه كسى خطورشأن در حق  

                                                 
  
لما بويع ( عليه السالم)أن أمير المؤمنين ( ليه السالمع)علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج وعلي ابن رئاب عن أبي عبدهللا "  

 ةولتغربلن غربل ةوالذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبل( ملسو هيلع هللا ىلص)أال إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث هللا نبيه : ذكرها يقول فيها ةبعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب بخطب

ولقد نبئت بهذا المقام  ةوال كذبت كذب ةكم وليسبقن سباقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا وهللا ما كتمت وسمحتى يعود أسفلكم أعالكم وأعالكم أسفل

 ة، الصفح4، باب التمحيص واالمتحان، الحديث رقم ةم، كتاب الحج 4556لبنان،  –، الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بيروت 4أصول الكافي، ج، "وهذا اليوم
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اعلى ذكر وجود گرفته تا منتهاى  ميپوشند زيرا كه بقول او خلق ميشود آنچه در دين خلق ميشود از

اوصياء بقول آن وصى گشتند ببين كسى كه  -ى هللا عليه و اله صل   -آن مثل آنكه در ظهور رسول هللا 

او اسم مؤمن كه در ادنی خلق او است بر او منع  قميص جود واليت عطا ميكند خلق او در حق  

ل من ؤمن شوند بان شمس حقيقت مثل آنكه او  اهل بيان م س لم يزل كه اگر كل  ميكنند قسم بذات مقد  

 او ت او ديده نشود اال  باو مؤمن شود هر آينه ميپوشاند او را قميص اسم خود كه در كينوني  آمن باو 

هللا ال اله " :واگر اسم او عظيم است اعظم ميكند ومنسوب بخود ميگرداند و در كتاب نازل ميفرمايد

كه اين است بحر جود او كه ال شيئ محض را از ساحت فنا  كسى ببين ," هو االعظم االعظماال  

ت او ت فؤاد او ديده نشود اال اسم او اگر در ظاهر در مشي  بساحت قدس بقائى ميرساند كه در كينوني  

ان ال يزال كه هر كس را خواهد اض لم يزل و من  ت مظهر او اين است جود في   مشي  ديده نشود اال  

ه عابد است او را ولى از او محتجب چون از مظــــــهر ظــهور او قميص فنا پوشد چون بيند ك

مؤمنين بانجيل خدا را ميپرستند و  كه كل   -ى هللا عليه و اله صل   -محتجب چنانچه ديد رسول خدا 

مؤمنند بخنچه او نازل فرموده ولى چون ديد محتجبند ازنفس او كه احتجاب از او احتجاب از خداوند 

ايشان و همچنين در نقطه بيان بين وهمچنين در ظهور  حكم لدون هللا کرد در حق  است از اين جهت 

در آن روز نظر بمبدأ دليل و جوهر بسيط كنند يك نفر از اهل بيان نمی  كه اگر كل   "من يظهره هللا"

ه  مؤقن بودند بقرآن از قبل هر آين ماند كه تصديق نكند او را مثل آنكه اگر در ظهور نقطۀ فرقان كل  

صراط ميگذشت نه اين است كه   آنكه حين استماع آيات هللا اقرب از لمح بصر ازيك نفر نميماند اال  

ت منتى باشد شما را اى اهل بيان بايمان باو بلكه اگر ايمان نياوريد خود لدون هللا ميشويد بلكه هم  

ما سوى مثل آنكه  است از كل   او غنى ل شويد و اال  كرده ايمان آورده كه هلل شويد و از نار بنور مبد  

ت ميشوند واز ما على االرض ايمان آورند ببيان خود از نار نجات ميابند و داخل جن   اگر امروز كل  

ت هر جن   ت هلل ميشوند كه اعظم ازاز هر نار است نجات ميابند و داخل جن   ذكر لدون هللا كه اشد  

 نقطۀ حقيقت لم يزل و ال يزال ميشوند و اال   ايمان داخل است و از ذكر كاف نجات ميابند و در ظل  

ما على  ل  ت خود كه اگر كمفتقر بوده اند بسوى او بوجود كينوني   شيئ و كل  غنى بوده است از كل  

ايمان آورده بودند خود از نار نجات يافته  -ى هللا عليه و اله صل   -ل هللا االرض در يوم ظهور رسو

ت نموده كه خود را نجات د مانده در هر ظهور خود هم  ر نار مخل  بودند و حال هم كه نياورده خود د

ت از  آنكه و بكينوني   ظاهر بظهور مستغنى است هيچ شيئ نيست اال  دهيد از نار ظهور قبل و اال  

اگر چه خود محتجب باشد و در يوم ظهور او مؤمن نگردد كه اگر  و جل   براى او ساجد است هلل عز  

ن است از براى او چنانچه بظهور قبل او مؤمن است اى اهل بيان نكرده كشف غطا از او شود مؤم

 آنچه اهل قرآن كردند ازبهر خدا سجده و بر مظهر آن آنچه نبايد كردند اين است كه يكدفعه كل  

ملل بهمين حجب محتجب مانده و در نزد  اعمال لدون هللا ميشود و عامل ملتفت نميشود چنانچه كل  

البيان على  بان قائمند و لتتلون   بخن ظهور مؤمن شوند زيرا كه كل   كه كل   هر ظهورى اليق است

  .السماء هللا تحزنون كم باسم هللا تجذبون ثم  هار لعل  يل واطراف الن  لحن حزن فى آناء الل  
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عنها ل ليبقى احد ان يتأه   امن فى ان فرض لكل  الباب الخامس و العشر من الواحد الث   { 6:  46} 

 ان يجتهد فى ذلك و ان يظهر من احدهما ما يمنعهما عن ذلك حل   البدها و د هللا رب  يوح   من نفس

ين و من كان و ال يجوز االقتران لمن ال يدخل فى الد   ةمرواحد باذن دونه الن يظهر عنه الث   على كل  

 و عليها شيئ اال  ل عليه امقترنا بنفس يجب عليه االفتراق اذا شاهد منه دون االيمان بالبيان و لم يح  

اذن  للمؤمنين و المؤمنات  "من يظهره هللا"اذا يرجع فى البيان و قبل ان يرفع امر هللا فى يوم 

  .هم يرجعونلعل  
 

ص اين باب آنكه در اين عالم اعظم ثمراتى كه خداوند بعد ازايمان باو و حروف واحد و ملخ  

ود خود كه بعد از موت آن آن را ذكر كند آنچه در بيان نازل فرموده داده اخذ ثمره ايست از وج

ى آنكه اذن داده شده اگر سبب منع در طرفى مشاهده شود امر حت   بخير و امر شده در بيان باشد  

ت اگر اختيار اقترانى باذن آن تا آنكه ثمره از وجود آن ظاهر گردد لعل ورقی شود از اوراق جن  

ردد از اوراق نار واگر موجود نشود اولى است عدم آن  ورقى ميگو اال   "بمن يظهره هللا"ايمان آورد 

 با نفسى كه ايمان آورده باشد در هر ظهورى بظاهر از وجود آن بهتر است و حالل نيست اقتران اال  

آن ظهور و اگر احدهما اختيار ايمان نمايند اقتران اذن داده نميشود از براى آن و منع كرده ميشود 

و اذن نداده بر غير  و جل   شيئ خداوند است عز  ق آن زيرا كه مالك كل  از آنكه ايمان نياورده حقو

مقتدرى باشد  است كه اگر حق   مؤمن تمليك شيئ و آنچه بر ايدى غير مؤمنين مى بينى بغير حق  

ارتفاع   قبل از آنكه ايمان آورند چگونه ما يملك ايشان اال  نفسهاى ايشان را ازايشان منع ميكند اال  

براى حفظ نفوس مؤمنه ولى حين ارتفاع اذن داده نشده  ه بدء ظهور است اذن داده شده ازهللا ك ةكلم

ت آن ت آن مدد از نفى ميبرد وكينوني  ت با ورق نار قرين شود زيرا كه كينوني  بلكه نميتواند ورق جن  

 ل  ت صرف است بامر هللا و سزاوار است بر كمحض است و آن با شيئي   ال شيئمدد از اثبات و آن 

ر شود مراتب نفوس مشرقه در بيان كه از براى خود ثمرى از وجود خود اخذ نمايند تا آنكه مكث  

اعداد تا آنكه در بحر ال نهايه داخل شود چه در بدء هر ظهورى اعداد نهايه است كه درجه بدرجه 

ى هللا عليه و صل   -د الى ما ال نهايه منتهى ميشود هزار و دويست وهفتاد سال قبل را نظر كن كه محم  

بود با امير المؤمنين از مؤمنين بقرآن و امروز ببين ميتوانى احصا نمود اين قسم است كه الف  -اله 

ى ميكند و بالغى از براى آن نبوده و نيست و همچنين مبدأ ظهور بيان را مشاهده كن ما ال نهايه ترق  

كم هياكل حرف بسمله تقمص ايمان كه تا چهل روز غير از حروف سين مؤمن بباء نبود احدى و كم 

ر شده اين واحد قسم ل تمام شد و بعد مشاهده كن تا امروز كه چقدر مكث  را پوشيده تا آنكه واحد او  

س لميزلى كه اگر مبدأ ظهور اسباب ظهور ظاهر شده بود امروز ما على االرض غير از بذات مقد  

ح او بنار حب او مسب   اخل شوند در ظل  د مؤمن نبود زيرا كه حقيقت نار هللا هست كه اگر كل  
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ر بال آنكه از ملك از شيئی منقوص گردد يا بر ملك اوشيئ زايد شود د و مكب  د و موح  ميگردند و محم  

زيرا كه از براى خدا بوده آنچه در سموات است وارض و ما بينهما چه ظاهر شود كه مظهر حقيقت 

بال  ار نمايند و درجه بدرجه خواهى ديد تا آنكه از حد  باسم او اظه بظاهر اظهار فرمايد يا آنكه كل  

  .ام هللا تصبرونفى اي   على هللا ثم   ن  لت بدع را و لتتوك  مشاهده كنى خلق جن   ةبال نهاي ةو از نهاي حد  

ك من ما يتمل   نفس من كل   امن فيما كتب على كل  ادس و العشر من الواحد الث  الباب الس   { 6:  42} 

ض اليه فليفو   ةمس طالعهلل ان كانت الش   ةعشر و واحد ةشيئ تسع هب من بهاء كل  مثقال ذ ةمائ

ا يفعل و هم يسئلون  االمر بيده ال يسئل عم  واحد مثقال اذا شاء و اال   بين حروف الواحد كل   ليقسمن  

ن  يصرف فيما يقترنان اليهم و اال  يوصل ةي  و يكون للحروف الواحد ذر   ةمس محتجبو ان كانت الش  

او يصرف  "لمن يظهره هللا"ار يحفظ بين نفسين و ان كان يصرف العبد لولده او بنته و مثقال الن  

  .فى البيان و يتلو بنفسه و يحفظه كعينه ليردن الى صاحبه
 

ص اين باب آنكه بعد از آنكه شيئ ببهاء صد مثقال ذهب رسيد بر مالك اون است كه ملخ  

ال الجل نار اگر در ظهور شجرۀ حقيقت است اطاعت امر نوزده مثقال بحروف واحد و يك مثق

و اگر نباشد بخن مقترن مى سازند  ات آن حروف ميرسانند كل  ي  خداوند نمايد واگر ليل طالع شد بذر  

شود و در نزد ظهور او منقطع  رد   "بمن يظهره هللا"بين دو نفس را و مثقال نار را حفظ مينمايند تا 

 باذن اون ثمرۀ اين آنكه اگر در آن روز حكمى فرمايد بمثل ات اال  ي  بذر   ميگردد حكم اقتران و عطا

است كه اطاعت نمايند چگونه است امروز كه اطاعت رسول خدا  اينكه آنروز اطاعت ميكنند بر كل  

احكام همين قسم است اطاعت شجرۀ حقيقت در هر ظهورى  مينمايند در كل   -ى هللا عليه و اله صل   -

اقوى است تا در حجب ليل از براى عارفين باو زيرا كه آن يوم لقاء هللا هست ديگر در يوم ظهور 

طلب رحمت و  ةكسى نتواند درك نمود تا قيامت ديگر و سزاوار است كه عبد بعد از هر صلو

مغفرت نمايد از خداوند از براى والدين خود كه ندا ميرسد من قبل هللا كه از براى تو است دو هزار 

 ه ال اله اال  ذكر ربه ان  باز آنچه طلب نمودى از براى والدين خود طوبى لمن يذكر ابويه  و ي  ضعف

 .هو العزيز المحبوب

 

هب اذا بلغا بما انتم توزنون و الذ   ةامن فى ان الفض  ابع و العشر من الواحد الث  الباب الس   { 6:  46} 

عنه يسئلون و  ليأخذه هللا عنكم و كل   و ةقطالف و خمس مثقال فاذا خمس و تسعين مثقاال للن   ةست  

  .ه كعينيكمو تحفظن   "من يظهره هللا"ه الى لتردن  
 

ى نيست مگر در طاعت خداوند چنانچه درهر ص اين باب آنكه از آنجائی كه هيچ عز  ملخ  

ظهورى بين مؤمنين بخن ظهور افتخار بعضى بر بعضى باطاعت خداوند بوده نه بشئون ديگر زيرا 

بر او نميشود بوده و هست و اگر  يگر در نزد اهل هر ظهورى و حال آنكه حكم حق  كه شئون د
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ل عمر تا آخر بال بخواهى اين معنى را مشاهده كنى آخر هر ظهورى نظر كن كه گاه هست از او  

 با وضوء بلى اين وضوء كه مستحب است نميماند باينكه افتخار كند كه من نظر باسمان نکردم اال  

 هللا و معرفت ظاهر بامر او نزد او باشد و اال   ةمقترن با ما يثبت به الدين باشد كه معرف است اگر عز  

ه ت چگونه و اعمال رسد و بدانكه بعد از آنكه عدد ذهب و فض  ت بناري  ل ميشود از نوري  ات مبد  كينوني  

بشش ميرسد  ل دهىه را تنز  ه شش هزار و پنج ميشود که اگر ست  حروف رسد با عشر غيبي   بعدد كل  

نود  ل حرف اشاره ميشود كه هاء باشد از اين جهت امر شده بعد از بالغ اين دو باين حد  و آنوقت او  

و پنج مثقال ازهر يك هلل برداشته شود و در ظهور نقطه چه در اولى و چه در اخرى باذن او عمل 

د ها قسمت شود و ذكر آن كه اذن دهد بر هر يك عد ةالطاعر ما بينهما بنوزده نفر از اولوشود و د

در مواقع آن خواهد شد واين است كه تا يوم قيامت ميماند و مؤمنين بخن عمل ميكنند و ازهر تجارتى 

اعظم تر بوده وهست زيرا كه در آن تغييرى و تبديلى نخواهد شد تا قيامت ديگر حال نظر كن جود 

ميتوانستى لم و بم گوئى اگر مالك  نقطۀ بيان را بين اگر بعد از بالغ عدل آن را حكم كرده بود

ت كه اطاعت خدا را مينمودى آن وقت مشاهده مينمودى كه بيك حكم چقدر جود ميبودى و از اهل جن  

ت شوند خلق شده زيرا كه اگر کل من على االرض مؤمن شوند و خواهند داخل جن   تو و كل   در حق  

د ميخمد و حال ببين چقدر جود شده اين است ببين چقدر حكم وار باطاعت اوامر الهى هر آينه بر كل  

امر فرموده  -ى هللا عليه و اله صل   -غافل مثال اگر رسول خدا  كه هر چه هست از مبدأ است و كل  

كن با استطاعت آيا مستطيع مؤمن ميتوانست منحرف شود بلكه  بود كه در هر سنه يك مرتبه حج  

احكام  تخار ميكرد در ظهور طاعت و همچنين كل  ب ميجست نزد خداوند باطاعت و نزد خلق افتقر  

 در قبضه اوهستند اگر كسى را خواهد غنى كند غنى ميكند تا يوم قيامت بحق   را مشاهده كن كه كل  

و همچنين اگر کسی را خواهد سلطان كند سلطان ميكند تا يوم قيامت و همچنين اگر  نه بدون حق  

ى هللا عليه و صل   -م قيامت دليل آن اينكه اگر رسول خدا خواهد كسى را عزيز كند عزيز ميكند تا يو

است كه او را غنى كنند كه يكى از حدود دين است  ه فالن نفس مؤمن بر كل  فرموده بود ذري   -اله 

امروز ببين كه چقدر باو داده بودند كه صدق غنا شود واگر فرموده بود كه بايد سلطان از قبل من 

ميتوانستند منحرف شد و تا يوم قيامت از براى او باقى ميماند و اگر ه فالن باشد مؤمنين ي  ذر  

ت او چه قسم بود و حال آنكه ه اين مؤمن بايد تا قيامت عزيز باشد امروز ببين كه عز  ميفرمود ذري  

البيت سالى هفتاد هزار نفس ميروند و حول طين ميگردند اين  اس حج  ميبينى كه فرموده و هلل على الن  

امر خدا و استقالل آن بر ما سواى خود و همچنين اگر بر عكس خواهد كه خواهد كسى را  است علو  

ببين يك ذكر ابى لهبى را بدون حب نازل کرده امروز سير كن  ةفقير كند فقير ميشود الى يوم القيم

 در مشرق و مغرب ببين كه اسم او نيست كه بقدر يك اسم ذكر ندارد اگر چه در سلسله دون حق  

د هيچ فقرى از اين باالتر ميشود كه بقدر ذكر اسمى هم نماند و همچنين شئون ديگر را مشاهده باش

 ه كه بگمان يكماه رياست خود را در ظل  كن كه امر حقيقی از قيامت است تا قيامتى مظاهر حكمي  

ند از بر پا است كه ميگوي اطاعت بيرون ميخورند و حال آنكه اگر نظر كنى در مطاع آنها باسم حق  



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

196 

العلم لدون هللا حكم ميشود ببين بعد خلق را  یاسالم است اين مطاع و حال آنكه واقع عند هللا وعند اول

ت اگر چه لدون هللا باشد كه از مبدأ امرى كه از قيامت است تا قيامت محتجب و بگمان يك روز لذ  

بصير و مؤمن دقيق چگونه  نفس  عدم بصيرت آن و ادراك آن و اال  چگونه جان ميدهد اين نيست اال  

ت باشد و يك روز را ميگيرد كه در نار باشد بقدر همان يك از قيامت تا قيامتى ميگذرد كه در جن  

او شود بدانكه  روز در بعد و تا خدا خواهد كه او را از نار نجات دهد حكم لدون هللا و نار در حق  

ند بسوى خود اگر مقبل شدند نجات ميابند نجات خدا اهل نار را از نار اين است كه ايشان را ميخوا

 بدعوت ظاهر بظهور او و همچنين  در نار ميمانند و از آنجائی كه دعوت خدا ظاهر نميشود اال  و اال  

 باجابت آن از اين جهت است كه در هر ظهورى اهل ظهور قبل اجابت خداوند ظاهر نميگردد اال  

بر  را بسوى او مدل   عد و مظاهرى كه ميخوانند كل  چونكه اجابت نميكنند خدا را بظاهر در ظهور ب

ل ازنار نجات نمى يابند مثال اگر در و هر واحدى كه داللت كند بر واحد او   او هستند از حروف حى  

ما على االرض اجابت كرده بودند او را و اوامر  كل   -ى هللا عليه و اله صل   -حين ظهور رسول هللا 

ت ت ميشدند زيرا كه آنچه در آخرت حكم ميشود از نار و جن  ه داخل جن  از نار نجات يافت آن را كل  

بر حكم اين عالم طائف ميگردد و از اين جهت در دين اسالم امر شد بقهر لعل اهل نار را بقهر 

ت را پوشند واگر تقمص قميص اهل جن   در ما بين خود لعل   ت حب  ت كنند و امر شد بشد  داخل جن  

ت را از نار نجات داده داخل در جن   ما على االرض را داخل در بيان كند كل   نفسى در بيان بقهر كل  

 كل   "من يظهره هللا"س الهى كه اگر در ظهور ايشان قسم بذات مقد   نموده و اين است فضل در حق  

ما على االرض  ت شوند و كل  داخل در جن    آنكه كل  اطاعت نمايند او را يك نفر در نار نماند اال  

ود از قطع رضوان ولى حزن من بر مؤمنين بر او است نه از دون مؤمنين كه در ليل اليل قطعى ش

ع و ابتهال و باسم او اظهار دين و دنيا مينمايند و شب و روز از براى لقاى او گريانند و در تضر  

 رتى متصو  تى است كه فوق آن جن  ع  ولى وقتى كه خود را می شناساند بخلق خود كه اعظم جن  تضر  

 بمعرفت او عباديكه بخيه ر نيست اال  هللا متصو   ةهللا هست و معرف ةل دين معرفنيست زيرا كه او  

ل مستودعه در نفوس ايشان از ظهور قبل او هلل عمل ميكردند بر ميخيزند و آنچه اليق نيست متحم  

 و كل  ت او اعظم است از هر عصيانى نزد خدا ميشوند اگر خطور كند بر قلوب ايشان دون حقي  

 -ى هللا عليه و اله صل   -اعمال را يك دفعه محو ميكند كأنه لم يكن شيئا چنانچه در ظهور نقطۀ فرقان 

بودند احمد موعودمؤمنين بانجيل منتظر  شنيدى كل  
  
شنيدى كه بر آن شمس حقيقت در بيست  را و 

"تذيمثل ما او ینب یما اوذ"ى آنكه فرمود حت  و سه سال ظهور خود چه گذشت 
  
از  آنكه كل   با 

عمل كنند ولى حمد خدا را كه  او براى ظهور او تضرع و ابتهال مينمودند كه بقول عيسى در حق  

 -ى هللا عليه و اله صل   -مؤمنين برسول هللا  در آنروز نبودى ولى در ظهور نقطۀ بيان بودى كه كل  
                                                 

  
ِ إِلَْيُكْم ُمَصد قًا ِلَما بَْيَن يَدَي  ِمَن ﴿: قال تعالى    ا َجاَءُهْم  ةالت ْوَراَوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل ِإن ي َرُسوُل َّللا  َوُمبَش ًرا بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمدُ َفلَم 

 9 ة، اآلي(94)الصف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾ذَا ِسْحر  ُمبِين  بِاْلبَي نَاِت َقالُوا هَ 
  

 ةلبنان، الطبع –، بيروت ة، محيي الدين ابن عربي، دار الكتب العلمي4تفسير ابن عربي، ج، "ما أوذي نبي مثل ما أوذيت: وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيانا لفضله"   

  494 ةآل عمران، الصفح ةم، سور5004االولى 
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هست و  -ى هللا عليه و اله صل   -منتظرند ظهور مهدى موعود را زيرا كه اين حديث از رسول هللا 

فقند و شبهه نيست كه جوهر ايمان منحصر بود باثنی عشريه و قطع اسالم ه بر آن مت  ه و خاص  عام  

ه ميگويند و بظاهر ارض فارس را دار همين پنج قطع ظاهر است كه اهل آن خود را اثنی عشري  

شناخت او را و بعد از شناختن العلم ميگويند با وجود آنكه شجرۀ حقيقت طالع احدى از اهل آن ن

ايشان و حال آنكه شب و روز العجل العجل  بعد ايشان كه همان كافى است در ذل   ظاهر است حد  

ى ميگويند مؤمن بخن هستيم كه اين همان كل   ميگويند در بيان هم همين قسم ببين و مغرور مشو كه كل  

ان و حال آنكه نقطه بيان بشأنى ظاهر شد كه است كه در بدء نقطۀ بيان بود و بعينه در بدء نقطۀ فرق

ت ميگفتند و يقين داشتند كه قرآن كتاب خدا است و نبو   هيچ طفلى نميتواند انكار كند و حال آنكه كل  

آنرا اعظم معجزه  احكام دين اسالم بخن بر پا بود و كل   يت ابواب و كل  نبى و واليت ولى و حج  

ذكر نموده بودند و يقين داشتند و مقطوع ايشان بود كه غير هللا  -ى هللا عليه و اله صل   -رسول هللا 

نميتواند مثل آن ظاهر كند و در عرض يكهزار و دويست و هفتاد سال يك آيه كسى مثل اون نياورد 

از آنجائی  ت ومثل بحر بال تعطيل از بحر جود خود نازل نمود كل  همينقدر كه ظاهر شد مثل آن حج  

قرآن و ايمان خود ايشان  كه من عند هللا هست وامكان ندارد من عند غير هللا بنص  كه بايد يقين كنند 

رفتند بر اينكه من دون هللا هست و كردند آنچه كردند اى اهل بيان نكرده آنچه اهل قرآن كردند كه 

ده باسم او كنيد آنچه ميكنيد و از او محتجب مانيد واگر محتجب مانيد بر نفس خود ظلم وارد آور كل  

ى وارد شود بر خدا وارد آورده ايد ايد اگر بر او حزنى وارد نياوريد واگر العياذ باهلل بر او دون حق  

ل عمر تا آخر ميخواهيد از براى رضاى او و حال آنكه شب و روز از براى او سجده ميكنيد و از او  

ه مى بينيد يك نفسى كه مل شد نه از صغر او كه يكدفعنميتوانيد متح  عمل كنيد از عظم امر است كه 

ناطق بكالم او را ميشناخته ايد و چه بسا كه پدر و مادر و اولى قرابه او بوده ايد ظاهر ميگردد و 

امتناع اون شمس  ر ميشويد از علو  يكدفعه منفطر و متحي    انا اين است كه كل  نى انا هلل ال اله اال  ان  

از جوهر دليل كه آيات هللا است بر نداريد و  ت و اگر نظرارتفاع آن طلعت ربوبي   حقيقت و سمو  

نياوريد بر خدا حكم  اگر ايمان آنچه قبل در قرآن گفتند نگوئيد و آنچه بعد در بيان گفتند نگوئيد لعل  

دارد كه قسم بذات   حكم آن با نفوس خودتان اگر كسى حكم بر خدا كند چه حد  نكرده باشيد و اال  

ند از نفوسى كه در اين ظهور بر او حكم كردند اآلن حكم ميكنند اشد  س الهى كه عبادى كه بر او مقد  

ذكر وجود خود كردند نزد تو  -ى هللا عليه و اله صل   -چقدر بعيدند اشخاصى كه در مقابل رسول هللا 

همين قسم تو خواهى بود اگر مؤمن نباشی نزد اشخاصى كه بعد ميخيند و امروز هستند اشخاصى از 

مؤمنين باو از روى بصيرت مى بينند حكم  "من يظهره هللا"نين در ظهور روى بصيرت و همچ

ه و مدينه محتجبين را بعيد تر از محتجبين در اين ظهور هر آينه تو امروز ذكرى از معروفين مك  

ميكنى يا ميدانى اسماء ايشان را همين قسم اشخاصى كه بعد ميخيند بالنسبه باين ظهور و همچنين در 

است آنرا نه اون بنفسه اليق ذكر  كه اگر ذكر باطلى هم بماند الجل ذكر حق   "ره هللامن يظه"ظهور 

در آن  ل نموده و از جوهر دليل نظر بر نداشته لعل  است مثل اسمى كه در قرآن نازل است قدرى تعق  
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  حاملين هر ظهورى حمل اعمال خود را ميكنند ال يشعر بگمان آنكه از براىروز نجات يابى و اال  

 .بامر هللا توقنون تقاته ثم   هللا حق   قنخدا ميكنند و لتت  

 

عشر يوما  ةوم و لتذكرو هللا فى تسعامن فى الص  امن و العشر من الواحد الث  الباب الث   { 6:  46} 

 .حول آخره و انتم صائمون من كل  
 

ن اينكه در ل مراد خدا را بدان از صوم كه ثمرۀ آن چه چيز است و آص اين باب آنكه او  ملخ  

سؤال مينمودى سبب فرض او را  -ى هللا عليه و اله صل   -ظهور قرآن اگر ميبودى و از رسول خدا 

هر آينه جواب ميفرمود بخنچه ذكر ميشود كه صوم از براى آن است كه صائم شوى از هر كس كه 

شتى هر كس كه او اگر دوست نميدا -ى هللا عليه و اله صل   -لدون هللا هست مثال در زمان رسول خدا 

را دوست ندارد و نبودى ازبراى هر كس كه از براى اونباشد و صائم ميشدى ثواب صوم از براى 

تو عطا ميشد و همچنين حرفا بحرف در حروف واحد قرآن بيا و جارى كن تا منتهى شود بحرف 

وز صائم از واحد است كه اگر صائم از دون آن ميبودى هر آينه در آنر آخر كه جامع ظهورات كل  

براى خدا بودى و همچنين نظر كن در نقطۀ بيان اگر شنيدى ظهور را و بر قلبت خطور كرد دون 

ت آن اصل دين تو مرتفع ميشود چگونه بصوم رسد كه فرعى از فروع دين تو است و در حين حقي  

مينقدر كه ت بر تو بالغ بود زيرا كه آن كسى كه بتو گفت بخيات احتجاج بتو نمود و هاستماع حج  

رابع زيرا كه ظاهر بخن ظهور بود و خود را  هللا بوده در ذر   ةمحتجب ماندى احتجاب از اجاب

ل ظاهر بوده زيرا كه در همان او   رابع ذر   بظهور يكى از ابواب ذكر نموده بود اين است كه در ذر  

در امكان باشد تواند سير نمود  نازل نمود كه اگر صاحب فراستى " انانى انا هلل ال اله اال  ان  " :كلمۀ ذر  

ل نه در رتبه ثانى زيرا كه ل است و ظاهر عين باطن در رتبه او  و يقين نمود باينكه آخر عين او  

ل از اول وجود ذكر او نميكند مثال نظر كن در ملك او   رتبه در رتبه او است تجاوز از حد   اسماء هر

لى كه در آخر ميشود نتوان مقايسه نمود با او   لى كه در آنجا ذكرميشود تا آخر وجود ولى آن او  

مراتب اسماء و امثال را مشاهده كن و حكم كن و اگر در اين ظهور  وجود ذكر ميشود وهمچنين كل  

 همان يك حرف و چون كه حروف ديده نميشود اال   ل شو كه در كل  دون حرف او   صائم شدى از حب  

ره هر كس ازبراى ايشان است صائم بدان و هر كس ل ميشود نه بر اعداد متكث  حكم بر واحد او  

ت را مشاهده كن و در عدد واحد در ازبراى دون ايشان است دون صائم و در وجوه ايشان ابواب جن  

ابواب نار كه حقيقت صوم صوم از ايشان است مثال در يوم ظهور امير المؤمنين عليه السالم  ظل  

او صائم و در هر  او بودند و از دون حب   شد كه در حب  صائم بودند ولى حكم صوم بر عبادى مي كل  

اهل آن ظهور باحكام آن ظهور عاملند ولى در بدء ظهور بعد مرتفع ميشود حكم اصل  ظهورى كل  

ان چگونه بشئون اون رسد اينكه ذكر ميشود مرتفع ميشود و در ظهور بدع بخن ظهور ظاهر ميشود 

 آخر بود شهر هللا را صائم و اال   كسى در اين ظهور در حب   نه اين است كه مرتفع شود واگر و اال  
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مؤمنين بقرآن صائم نشده بودند و بر آن آنچه  در آن حدوديكه هستند مطيعند ولى چه ثمر اگر كل   كل  

واقع شده بود نشده بود نزد خداوند احب بود از آنچه صائم شده اند و واقع شده زيرا كه اگر واقع 

ر ما يقوم به الدين ايشان حكم ارتفاع نميشد  و حال اگر چه بشئون دين عامل نشده بود شهادت او ب

است بر صائم كه مراقب شود رضاء هللا را كه از  بوده اند حكم ارتفاع ميشود و در حين صوم حق  

آن محتجب نگردد كه اگر در حين صوم شجرۀ حقيقت طالع شود و حكم نمايد بدون آن فى الحين 

اعمال را  صومى كه اآلن ميگيرد بامر او بوده در ظهور قبل و همچنين كل   اطاعت كند چه اين

شاهد شو و از شرب و اكل و اقتران و مجادله اگر چه علما باشد و ظلم اگر چه قدر قيراط باشد و 

ل ظهور حكم بر خدا عاصم شو نفس خود را و در حكم ثالثه آخر دقيق شو كه از مبدأ ظهور تا او  

بر نقطه نموده همان حكم على هللا هست كه مبطل بوده و همچنين حين ظهور  ديگر هر كس حكم

اهل بيان صائمند ولى اگر حكم بر او كنند هر آينه باطل ميگردد  شبهه نيست كه كل   "من يظهره هللا"

مبدأ دين ايشان چگونه رسد بحكم شأنى از شئون آن و از طلوع تا غروب مراقب باش و در اسم 

 الى الزوال كه اگر تجاوز بل از بلوغ بعدد اسم هو حكمی بر مؤمن و مؤمنه نبوده اال  واحد ناظر و ق

نمايد صائم نبوده و بعد از آن الى سنه بلى و فوق آن صائم نخواهد بود نظر كن در هر جزئى از 

 ما على االرض جمع ميشدند نميتوانستند تسع تسع عشر عشر آنى بحق   اجزاء اوامر هللا كه اگر كل  

عباد خود بال  ون آن حكم كنند و حال ببين بحر جود الهى را كه چگونه متالطم گشته در حق  د

استحقاق ايشان که اگر بمحض استحقاق بود هر آينه در ان حجبى كه بودند بودند و مبدأ عرفان 

كم يوم ل  كم لعهلل رب   عامل بودند و لتصومن   فضل او بوده كه اگر خود را نشناسانيده تا قيامت ديگر كل  

  .تبعدون "بمن يظهره هللا"ن لم يؤمن عم   ةالقيم

 

وا عليها و اذا ذكر فصل   ةجرامن اذا ذكر اسم الش  اسع و العشر من الواحد الث  الباب الت   { 6:  45} 

و يومه اثنى و  ةجمع ةليل دا و مظاهر امره فى كل  موا عليهم و اذكروا هللا محم  فسل   حروف الحی  

  ".يا هللا" ةالف مر   ةذكروا هللا فيهما اربعا ثم   ةماتين مر  
 

صلوات فرستيد بر او و هر وقت  "من يظهره هللا"ص اين باب آنكه هر وقت ذكر شود ملخ  

او ذكر بهاء كنيد بر ايشان و در آنچه ظاهر شده مثل آنچه ظاهر ميشود ذكر  ذكر شود حروف حى  

ب و روزى است كه اعمال در آن مضاعف كنيد و در هر شب جمعه و يوم آن قدر دانيد كه آن ش

آن را دويست و دو مرتبه و بخوانيد خدا را از  و حروف حى   "من يظهره هللا"ميگردد و ذكر كنيد 

روى اخالص عدد چهار غين نه اين است كه سجده كنيد و بخوانيد و كسی كه ذكر او ذكر هللا هست 

ت و معرفت خداوند معرفت او است محتجب و ذكر هللا ذكر او است و معرفت او معرفت خداوند اس

ام جمعه بر آن شمس كه چقدر ليالى و اي   -ى هللا عليه و اله صل   -مانيد نظر كن در ظهور رسول هللا 

خدا را ميخواندند بلسان خود آيا ثمرى بخشيد ايشان را همچنين  حقيقت گذشت و مؤمنين بانجيل كل  
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د كه هر شب تا صبح بذكر خدا مشغولند ولى شمس در ظهور نقطۀ بيان مشاهده كن عبادى هستن

حقيقت قريب بارتفاع گشته در سماء ظهور وهنوز آنها از سر سجاده خود حركت ننموده و اگر آيات 

بديعه بر آن خوانده شود ميگويد مرا از ذكر خدا باز مدار اى محتجب تو ذكر خدا را ميكنى و از 

ا محتجبى اگر قبل نازل نفرموده بود فاذكروا هللا كجا تو ى در تو نموده چركسی كه اين ذكر را تجل  

را آنوقت ذكر كردۀ خدا  "من يظهره هللا"ميدانستى كه ذكر كنى و كجا ميکردى بدانكه اگر ذكر كنى 

 چه ثمر را و همچنين اگر آيات بيان را بشنوى و تصديق كنى آنوقت آيات خدا ترا نفع ميدهد و اال  

تا آخر عمر يك سجده كن و همه را بذكر هللا بگذران ولى مؤمن مباش ل عمر تو از او   در حق  

او و بگويد قبول  بمظهر آن ظهور ببين نفع مى بخشد ترا ولى اگر شناسى او را و عارف شوى بحق  

عمر تو را در ذكر خود هر آينه ذاكر بودۀ او را بمنتهاى ذكر زيرا كه تو عمل ميكنى از  كردم كل  

 بقبولى ظاهر بظهور مثال اگر امرى را ل كند و قبولى خداوند ظاهر نميگردد اال  براى آنكه خدا قبو

 در هواى نفس اون عامل مانده قبول نمود خدا قبول فرموده و اال   -ى هللا عليه و اله صل   -رسول خدا 

بيلى و الى هللا راجع نگشته و همچنين اگر عملى را نقطۀ بيان قبول نمود خدا قبول فرموده زيرا كه س

 آنكه آنچه نازل ميشود از مظهر ظهور شود و آنچه صاعد از براى امكان بسوى ذات ازل نيست اال  

ل كند و حال ميگردد الى مظهر ظهور شود و حمد خدا را كه يك نفر متعقل ديده نشده كه ذكر تقب  

ازبراى چه ميكنى و اجتهاد و اگر از او پرسى  ل عمر تا آخر آن عمل ميكند با منتهاى جد  آنكه از او  

 كلمۀت آن آيا  بقبولى حج  ميگويد از براى اينكه خدا قبول كند اى حيوان قبولى خدا ظاهر نميشود اال  

ال يشعر عمل ميكنند ولى از ثمرۀ آن  ت او كه فرموده باشد قبول كردم اين است كه كل  دارى از حج  

داشته باشد بر  از او نص   "هللامن يظهره "محتجب بلی كسى در بيان عامل است كه در يوم ظهور 

ما على   چه ثمر كل  قبول او او را اليق كه بگويند عمل ازبراى خدا كرده و خدا قبول كرده و اال  

االرض عمل ميكنند بخنچه بر او هستند از دين خود ولى نظر كن بخن مبدئى كه قبول خداوند ظاهر 

ه از او طلب كند غير عارفين باو تقبل عمل س نبود كميگردد كه گويا در ظهور رسول هللا يك متفر  

خود را كه اگر شده بود در قرآن نازل ميشد بلسان وحى زيرا كه تقبل خداوندى نميشود كه بلسان 

ل خداوند ل او است نه تقب  باشد تقب   -ى هللا عليه و اله صل   -بشر باشد كه اگر بلسان خود رسول هللا 

شرق ميگردد در جبل مستور نموده و شب و روز از براى خدا مبدئى كه آيات هللا مثل بحر از آن م

اعمال ايشان اين است  عمل ميكنند ببين رايحۀ از رايحه شعور بر ايشان وزيده و حال آنكه ثمرۀ كل  

ما سوی را برساند چنانچه   بلسان آيات كه عجز كل  كه خدا قبول كند و قبول خدا ظاهر نميگردد اال  

ود را ميرساند حال هر چه ميخواهى عمل كن ببين اگر بقدر يك پر كاه وج امروز قرآن عجز كل  

ل عمر تا او شد اين قسم است كه در ظلم ليل حركت ميكنيد و ثمر نمى بينيد از او   ذكر قبول در حق  

آخر عمر ازبراى خدا عمل ميكنى و يك دفعه از براى آن مظهرى كه عمل راجع باو ميگردد نميكنيد 

چقدر محتجب  در يوم قيامت اينطور مبتال نميشديد ببين امر چقدر عظيم است و كل  كه اگر ميكرديد 

و عمل ازبراى او  "من يظهره هللا"ذكر خدا و عمل از براى او ذكر  س الهى كه كل  قسم بذات مقد  
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است فريب بنفس خود مدهيد كه از براى خدا عمل ميكنيم كه لدون هللا ميكنيد كه اگر هلل كنيد از براى 

ان اين جبل هم كه هيچ نميدانند شب و  سك  خواهيد كرد و ذاكر او خواهيد بود و اال   "من يظهره هللا"

ل نموده كه از مبدأ امر محتجب ايشان قدرى تعق   ميگويند چه ثمر دارد در حق   ﴾ هللاال اله اال  ﴿روز 

عمال دين شما ثمرۀ آن ا اعمال دنياى شما نزد خود شما راجع بدين شما ميشود و كل   نگرديد كه كل  

كه لسان  "من يظهره هللا" بقبول من ظهر او قبول خداوند ميشود و قبول خداوند ظاهر نميشود اال  

آيات از او ظاهر گردد كه اگر از دون آن قبول شود قبول هللا نيست زيرا كه قبول هللا كالم او غير 

ه قبول ه است و قبول ائم  واب قبول ائم  كالم خلق است و اون اثنين نميشود و اينكه ميگوئى قبول اب

رسول هللا است الجل اين است كه آن شجره اين طور قبول كرده و همچنين كه حزن نفس مؤمنی را 

حزن نفس خود شمرده و سرور او را كه سرور خود خوانده الجل اين است كه آن اين قسم نازل 

او ظاهر  شئون در ظل   بدأ امر نموده كه كل  ب نبوده هميشه نظر بر منموده كه اگر آن نبود ثمر مترت  

ميگردد و آن اثنين نيست بلكه واحد است و واحد آن با عدد نيست بلكه بال عدد است و آن واحد با 

باهلل  حمن خالصا ثم  كم الر  وا هللا رب  دعدد بامر او واحد شده كه اگر آن نبود حكم جارى نميشد و لتوح  

  . تعملون بالحق  
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مداين هلل و ان بيوت  االرض هلل و فرد كل   كل   اسع فى ان عز  ل من الواحد الت  الباب االو   { 5:  4} 

 و ان اال   ةلى البيان فليصدق بمثقال من فض  ى فيها من اويصل   تى يومئذ تنسب الى الملوك منال  

عنها على ن فلتخليو ةمقاعد العز   فيه ما ينسب الى حروف الواحد او شهداء البيان و فى كل   يسكنن  

 ان يلحق العاملين و البد   يكفين   الواحد بال عدد لو اال   ةعدد الواحد مقام نفس اذا كان االرض واسع

ن هللا و فى احد الحرمين و يبنى على ذلك المقعد بيتا من المرآت ليذكر   ةقطما قبض من الن   محل  

 .ين فيهايصل  
 

او  "بمن يظهره هللا"يگردد يوم ظهور هر ارضى هلل بوده و راجع م ص اين باب آنكه عز  ملخ  

مداين و امكنه كه از سالطين قبل بوده اگر كسى از اهل بيان در آن نماز  بما اذن و همين قسم عز  

 شهداء بيان و مظاهر واحد  ه انفاق كند تا آنكه ساكن نشود در آنها اال  كند بر او است كه يك مثقال فض  

سزاوار است كه مكان عدد واحد را خالى گذارده كه اگر  دهر مجلس عزى كه منعقد گردد بال عدل

ظاهر گردند كسى مقترن نگردد بجواهرى كه از بيان اخذ  با حروف حى   "من يظهره هللا"آن ساعت 

يك نفس اذن زياده داده نشده و همچنين هر  ميشود در آن ظهور واگر مجلسی وسيع نباشد محل  

من يظهره "گذارند زيرا كه ديده ميشود كه در بيت خود  يك نفس سزاوار است كه خالى مقعدى محل  

هم اين قسم ظاهر است كه از مقعد آن منع مينمايند او را چونكه نميشناسند او را الحترام او  "هللا

را و ميخندد بر عباديكه از براى اسم او اين نوع اعظام و احترام  باسم او ولى او ميشناسد كل  

 ةات خود و طين ما قبض من النقطهور او از او محتجب ميمانند با ني  مالحظه مينمايند ولى يوم ظ

ان امر شده كه در يكى از حرمين واقع گردد و بر آن حجرۀ ازمرآت مرتفع شود كه در آن مصلي  

خود را ادا نمايند تا آنكه امارتى باشد در نزد خلق بر اينكه نقطه بيان عبدى بوده مخلوق و  ةصلو

ننمايد و از  م نموده از او است نه از او كه كسى غلو  روث و آنچه من هللا تكل  مرزوق و مولود و مو

ت تجاوز نكند چه سائرين در بيان سير و عروج ايشان را نتوان اقتران داد بسائرين در عبودي   حد  

من يظهره "اران در ظهور اران طائفند حول سي  اين سي   قرآن چگونه رسد ما على االرض ولى كل  

ما نزل من عنده  هللا فى كل   قندر آن روز بايشان ثابت ميگردد نه بدون ايشان و لتت   را كه حق  زي "هللا

 .قونامر هللا فى االعلى مثل االدنى ان يا عباد هللا فات   فان  

 

الف آيه  مه فليكتبن  الم يكن له عدل فى اي   اسع من يكن له خط  انى من الواحد الت  الباب الث   { 5:  5} 

  . شيئ عليما ه كان بكل  ان   ةليجزيه هللا برحمته يوم القيم ةقطها الى الن  ن بان يوصلن  صيهلل و ليو
 

ص اين باب آنكه اگر در ظهور بيان صاحب قلمى بهم رسد كه عدل از براى او نباشد در ملخ  

ى كه هست از ابهى گرفته تا اعلى منتهى گردد كه مراتب واحد باشد هر نوع خط   زمان او از

بوده كه هزار بيت بر قرطاسى كه آنهم بال عدل باشد نوشته شود و همچنين شئون آن بايد محبوب 
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نزد آن شجرۀ حقيقت حاضر نمايند تا  "من يظهره هللا"نمايد كه در يوم ظهور  تمثل آن باشد و وصي  

آنكه جزا دهد او را بخنچه نزد او است از آيات خود و مذكور گردد باين سبب نزد محبوب خود و 

اگر نفسى باشد كه استطاعت بر الف نداشته باشد در حين نوشتن بخن بر شهداء بيان است كه بهاء 

الف را باو برسانند و اگر مستطيع است كه سزاوار نيست كسى كه از براى خدا عمل كند بها قرار 

دهد در عمل خود و از شئون خمسه نقطه بيان چه آيات و چه مناجات و چه تفاسير و چه شئون 

ه هر چه نويسد مقبول خواهد بود و ثمره آن اينكه اگر در يوم ظهور چنين ه و چه كلمات فارسي  علمي  

كه حرام شده بر ايشان قلم گردانيدن بر  "من يظهره هللا" بخثار نفسى باشد و امثال آن قلم نگردانند اال  

آنچه در ليل نوشته  از كل   در آن يوم يك نفس هلل عمل كند كه بهتر است  كلمات او لعل  اال   كلمۀهر 

ت شكسته حيوان نه مي    خط  ى در اين ظهور محبوب تر نزد ظاهر بظهور نبوده اال  ميشود وهيچ خط  

ت است نه حيوان حسن آن با حيوان بودن آن است كه مثل آن زيرا كه اكثر با تعليم مينويسند ولى مي  

خود محبوب بوده نزد خداوند  ر شيئ در حد  ت مثل جوان است با كامل هنسخ در حيواني   بخط   ةسببالن  

  . كم تفتخرونعند رب   ةكم بذلك يوم القيماتكم ابهى الخطوط و امنعها عندكم لعل  ي  ذر   منو هست و لتعل  

 

ين بيت من ملك او سلطان يبعث فى ذلك الد   اسع و هلل من كل  الث من الواحد الت  الباب الث   { 5:  0} 

 . يلفى الذ   ةالمذكور ة و كان بين عينيه تلك آاليالمرآت لنفسه يكتب آيات هللا
 

وجود خلق نشده اند مگر از براى يوم ظهور هللا كه آن درعرف  ص اين باب آنكه كل  ملخ  

ل ظهور شجرۀ حقيقت است تا غروب آن مثال در نقطۀ فرقان بيان بقيامت ذكر ميشود و آن از او  

ام مثل شمس ى آن روز خلق شده بودند و مثل آن اي  از برا بيست و سه سال بود حد آن يوم كه كل  

بظاهر مثل همين است از اين جهت  ةسببستارگان و همچنين مثل اهل آن ظهور بالن   ةاست بالنسب

است كه در آن ظهور عارفين بخن قلم را جريان ندهند و حيا كنند از تصانيف و تخليف و انشاآت خود 

ر نهار نجمى طالع شود هر آينه ذكر نورى از براى آن و ظهورات و بروزات خود زيرا كه اگر د

انشا كند معاينه  كلمۀبعد از ظهور آن  "من يظهره هللا"ميشود و همچنين است اگر اعلم علماى زمان 

بخثار شمس آثار  ةسبمثل آن همين خواهد بود وهمين قسم كه نقطۀ شمس حقيقت بوده آثار آنهم بالن  

 اگر مرآت شوند تعاكس در آنها ظاهر ميشود از شمس آثار بلكه كل  است اين است كه تا آخر وجود 

او آنچه توانند عروج  در ظل   مستغنى هستند از دون آن ولى بعد از غروب آن اذن داده شده كه كل  

 عالم جمع شوند و عروج نمايند بعرفان حرفى از آن نتوانند رسيد و ذكر شده در حق   نمود و اگر كل  

م و سين در بيان بر اينكه مقعد مرتفعى از مرآت از براى نفس خود ظاهر سازد در از مي ةاولوالقدر

ظاهر شود و ايمان آورد  "من يظهره هللا"باشد بر اينكه اگر  بين عينى او مكتوب شود ذكرى كه مدل  

در آن يوم مراقب خود باشد كه بچند صباح   ادنى لعل  خلق گردد و اال   و نصرت كند اعالى از كل  

ل عمر تا آخر عامل بوده وهست و ثمر جب از لقاء محبوب خود نشود كه از براى او از او  محت
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  آنكه عمل كند از براى آن و نصرت نمايد دين اون را بخنچه رضاى او است و اال  نميدهد آن را اال  

از و احتجاب   ذكر دون حق  خواهد رفت مثل آنچه قبل از آن رفتند واثرى از آن نخواهد ماند اال  

من "ز بوده كه اگر حزنى بر محبوبى كه از براى او ميكرده آنچه ميكرده و باسم او در بيان معز  

شيئ از اون گرفته ميشود و اگر نصرت كند فضلى وارد آيد انتقامى كه ممكن است از كل   "يظهره هللا

و ننمايد احدى او نازل ميشود زيرا كه اگر اقدام بحزن ا شيئ جارى ميگردد در حق   كل   كه در حق  

 باعانت آن خدا عالم را نميرسد بر اين زيرا كه اين زمان اين قسم بوده كه علما را حكمى نبوده اال  

است كه در آن زمان چه نوع باشد تربيت خلق و حدود ايشان واگر عالمى در آن ظهور مبادرت 

و هر نارى كه از براى  ل شده باشدوجود را متحم   نمايد بر دون رضاى او مثل اون است كه بعد كل  

از اعالى و ادانى راجع ميگردد بعلماى هر  لدون هللا خلق شده از براى او ميشود زيرا كه انظار كل  

حزنى  نخواهند شد و اگر بر حق   ظهورى كه اگر آنها در ايمان خود صادق باشند منحرف از حق  

ند و حال آنكه لدون هللا بوده و ا بر حق  چنين ميدانند كه آنه وارد آيد بسبب انحراف آنها ميشود كه كل  

ل بخنها ميرسد و بعد از آنها بديگران چنانچه اگر ميرسد او   هستند عند هللا اين است كه آن ناريكه بكل  

بمن "ل بايشان ميرسد و بعد بديگران نيكو درجۀ است درجه علم اگر علم مقبل باشند فضل الهى او  

 كلمۀشيئ كه اگر يك  بدترين درجات است عند هللا و عند كل  و رضاى او باشد و اال   "يظهره هللا

نداشته باشد  "بمن يظهره هللا"شيئ داشته باشد و علم نميدانست بهتر بود از براى او تا آنكه علم بكل  

نميداند اگر مقبل شود كه طوبى  كلمۀت را ميپوشند چه آن وقت كه يك شيئ بامر او لباس شيئي   كه كل  

 هر كس كه بعلم او تابع او بوده داخل نار ف شود نفس خود را در نار انداخته و اال  له و اگر منحر

باع ت ميگردد ولى از آنجائی كه ات  شود بواسطه او داخل جن   است و همچنين اگر بعلم او تابع حق  

از اين جهت نبودن علم از براى او انفع تر است از  نفسى نفسى را باعث احتجاب آن ميشود از حق  

نمود در يوم ظهور آن   و آنكه خالص باشد از براى خدا كه بلكه بعلم خود تواند نصرت حق  ودن اال  ب

و بسبب آن نفسى ايمان بحق آورد در حينی كه نظر ميكند و عجز خود را در آيات الهى مى بيند فى 

د بخن بوده حمد موعو كل   "من يظهره هللا"الفور سجده ميكند و اعتراف ميكند بر اينكه اين است آيات 

خدا را كه ما را در يوم قيامت عالم گردانيد باو كه بثمرۀ وجود خود فائز گرديم و از لقاى الهى 

 از براى همين ذلك من فضل هللا علينا محتجب نمانيم كه از براى او خلق شده ايم وعمل نكرده ايم اال  

لى چون نميتوانى يقين نمود بحجب نفس ال الكريم و بدانكه اگر يقين كنى چنين ميكنى وه هو الفض  ان  

خودت اين است كه ميمانى در نار و ملتفت نميشوى اگر در يوم ظهور آن غير از آنكه ايمان باو 

خير از براى تو ثبت  آورى كل   خير كنى نجات نميدهد تو را از نار و اگر ايمان بحق   آورى كل  

التفات كه  ذ خواهى بود و ملتفت باش حق  تلذ  ت مميگردد در كتاب خدا و بخن تا قيامت ديگر در جن  

منتظرين  امر بسيار دقيق است در حينی كه اوسع است از سموات و ارض و ما بينهما مثال اگر كل  
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يقين نموده بودند ظهور احمد رسول هللا -الم عليه الس   -بقول عيسى 
  
يك  را -ى هللا عليه و اله صل   - 

يقين كنند  و همچنين در ظهور نقطۀ بيان اگر كل   -الم ليه الس  ع -نميشد از قول عيسى نفر منحرف 

خبر داده يك نفر از مؤمنين  -ى هللا عليه و اله صل   -باينكه همان مهدى موعودى است كه رسول خدا 

من يظهره "و همچنين در ظهور  -ى هللا عليه و اله صل   -بقرآن منحرف نميشوند از قول رسول خدا 

است كه نقطۀ  "من يظهره هللا"يقين كنند كه اين همان  مشاهده كن كه اگر كل   همين مطلب را "هللا

او و  تى باشد بر يقين نكردن ايشان در حق  احدى منحرف نميشود نه اين است كه حج   بيان خبر داده

 دتى از براى رهبان انجيل وعلماى فرقان بعد از ظهور بيان هست از براى آنها هم خواهاگر حج  

محتجب نشوى و بعين او او را شناخته تا آنكه بعرفان  دت خوق  ده كه از دت نموق  دت ق  داى بمنته دبو

 نى لعل  داز اعلى و ا دشون دمراقب خو ر آن روز كل  دى ذکر اين كلمات از براى آنكه داو فايز گر

 .قوناه تت  اي   هللا ثم   فلتراقبن   دو از ذروه لقا محتجب نمانن داخل نشوندر ذكر فنا د

 

  .عنه يسئلون قل كل   ر  اس ذكر الس  اسع كتب هللا على الن  الت   دابع من الواحالباب الر   { 5:  2 }

 

كه بواسطه  دعلم علم اخالق و صفات است كه انسان بخن عامل باش ص اين باب آنكه كل  ملخ  

ع يا اينكه امر بتقوى و ور دنياور دو بر نفسى حزنى وار ده نكندحزنى مشاه دآن علم بر نفس خو

او  و صبر عز   دو قناعت كن دمثال اگر نفسى مبتال بفقر شو ددراجع باين ميگر ه كل  ديگر شدشئون 

ولى اگر  ده نميكندشيئی مشاه دام فقر آن كه بگذرواي   دو محزون نميشو دنفس او باقى ميمان دنز

حزن او است  آنچه مايه دكه بخن رفع كن ديگرى بهمرسدمنتهايش اين است كه سببى از  داظهار كن

ل نفسى كه واقع شده با ذ   دل نميشوده معادسببى كه ظاهر ش دبر نفس خو داز آنكه نظر كن دولى بع

از  صفات و شئون را در هر رتبه مالحظه كن و اينكه امر شده ذكر سر   از براى او و همچنين كل  

محبوب خود محتجب  براى آن است كه مراقب بذكر هللا باشى كه قلب تو هميشه حيوان باشد كه از

اگر واقع شوى  انس لعل   ه نباشد بذروه قدس و محل  نمانى نه اينكه بلسان ذكر بخوانى و قلب تو متوج  

در يوم قيامت مرآت قلب تو مقابل باشد شمس حقيقت را كه اگر مشرق شود فى الحين تعاكس بهم 

آن ظاهر شود و تو هميشه در  امر واگر رساند زيرا كه او است مبدأ هر خير و باو راجع ميشود كل  

 آنكه بذكر او ذكر كنى او را كه او است ذكر هللا در آن ذكر نفس خود باشى ثمر نميبخشد تو را اال  

ت نقطۀ بيان است ظهور زيرا كه آن ذكرى كه ميكنى بواسطه امر نقطۀ بيان است و آن ظهور كينوني  

ا از ظهور ادالى آن كه اگر چنين ذكر كنى سر  در آخرت كه بما ال نهايه الى ما ال نهايه اقوى است 

بايمان باو ثواب اون نود و پنج مرتبه مضاعف ميگردد بر ذكر  جهر تو ولى در يوم ظهور ذكر كن 

ا اين است جوهر ذكر نزد افضل است ذكر او جهرا از نود و پنج ذكر سر  را جهرا كه آن روز  حق  

                                                 
  
ِ َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم َيا بَنِي إِْسَراِئيَل إِن  ﴿: قال تعالى   ا َجاَءُهْم ًرا بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمدُ َفلَم  َوُمبَش   ةْوَراِمَن الت   قًا ِلَما بَْيَن يَدَي   ِإلَْيُكْم ُمَصد  ي َرُسوُل َّللا 

 9 ة، اآلي(94)الصف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾وا َهذَا ِسْحر  ُمبِين  نَاِت َقالُ بِاْلبَي  
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قات ا بما انتم عليه مقتدرون و مراقب باش تعل  هللا سر  ن ذاكر و مذكور اگر توانى درك نمود فلتذكر  

ت قلب خود را كه درجات آن بال نهايه بوده وهست واگر از اهل مراقبه بودۀ ميدانى كه آنهم در شد  

حكم آن مثل جهر ميشود تا آنكه در نوم و يقظه ذكر قلب آن بر نهج واحد ميشود و با وجود بالغ  سر  

شمس حقيقت را نفع نميدهد تو را و اگر درك كنى و اين نباشد نفع ميدهد تو باين رتبه اگر درك نكنى 

ا چه جهرا بلكه اگر يك ذكر كنى بر روح و ريحان افضل را و كثرت ذكر محبوب نيست چه سر  

من "است از هزار ذكر بال روح و ريحان ومعيار آنرا هر كس در نفس خود ميداند غرض ذكر 

در اين ظهور بهم رسيده كه مدعى احكام مراقبه بودند عند هللا حكمى  است و عبادى که "يظهره هللا

بر اينها نبوده و نيست حدود الهى آن است كه در كتاب بيان ظاهر است ناظر باين اسماء بال حقيقت 

عى بودند در اين ظهور محتجب ماندند و آنهائيكه ناظر باين جهات نگشته كه همان عبادى كه مد  

كم و هللا فى سر   رن  انفسكم و لتذك   راقبه را هم نشنيده باقبال خود نجات يافتند فلتراقبن  نبوده بلكه اسم م

 و انتم بين يدى هللا كم اال  عند رب   ةما ال ينفعكم يوم القيم جهركم و انتم بذكر هللا تسكنون و ال تدعون

  .ونقكر تت  ان يا اولى الذ   "من يظهره هللا"تسجدون ذلك بين يدى 

 

فى  ةقطعشر يوما يخدم الن   ةنفس تسع اسع و هلل على كل  الباب الخامس من الواحد الت   { 5:  6} 

 .على صاحبه و كان هللا ذا فضل عظيما رجعها و يعمل باذنها اذا ياذن و اال حل  
 

ت ولى آنچه كه ي  او اطالق ميشود من هللا هست بمش ت برص اين باب آنكه آنچه لفظ شيئي  ملخ  

ر او است و احصا ر هيكلى قرار داده ازآيات خود نوزده آيه است كه فوق آن مكث  ت در همظهر مشي  

نتوان نمود از اين جهت امر شده در ظهور او كه هر يومى از قبل آيتى كه در نفس او است بين يدى 

ل از براى هللا باشد بامر او كه ثمرۀ اصل دين او عند هللا ظاهر شود تا آنكه رسد بفرع آن يوم او  

مؤمنين ببيان  ل يوم قيامت تا آخر آن اين حكم بر كل  و از او   ازبراى حروف حى   ام حى  طه و اي  نق

 آنكه اذن بر ارتفاع دهد كه آنوقت مرتفع ميگردد هست از اعلى و ادنى و ازايشان مرتفع نميگردد اال  

سبه بيك حرفى از ن  ولى منتهاى آنچه ما يمكن در امكان است در يوم هر آيه نموده كه مثال امروز بال

تربت آن همان قسم باشى از قبل آن از براى نقطه حقيقت  حروف فرقان چگونه هستى در محل  

 -المؤمنين  زيارت ميكنند ولى خود امير - المعليه الس   -المؤمنين  امروز ببين چقدر در حرم امير

بخن حضرت آنچه دارا  ةسبد بالن  چگونه بو -ى هللا عليه و اله صل   -در ظهور رسول هللا  -الم عليه الس  

حال ببين تو چگونه ميتوانى در نزد چنين محضر قدسى حاضر شوى  و علو   است از او است از عز  

و حال آنكه حروف واحدى كه مى بينى امروز از اعلی و ادناى خلق در حول تربت آنها طائفند و 

اين  شان خوانده شود و حال آنكه كل  اموال خود را صرف مينمايند بر اينكه نسبت تربت ايشان بر اي

 -ى هللا عليه و اله صل   -عظمتها در ايشان بواسطه امرى است كه از مبدأ بوده كه قول رسول هللا 

وجود يك نفس بود و آن نفس  باشد حال ببين كه تواند در آن محضر حاضر شد و حال آنكه اگر كل  



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

207 

آن الى يوم ظهور آن و يوم ظهور آن اگر نظر  از اول بال اول تا يوم ظهور آن ساجد بود از براى

تى است كه عظمت باستحقاق او ميكرد هر آينه باذن برفع رأس آن نميداد شمس حقيقت چنان كينوني  

ه است و با وجود اين كلمات او را نظر كن ببين خلق خود را چگونه شيئ نزد آن اصغر از ذر   كل  

شيئ و مميت شيئ و رازق او و رازق كل  ق او و خالق كل  منقطع شوند بسوى خال كل   تربيت ميكند لعل  

شيئ اگر علم باطن باطن را درك كنى و بخن عمل كنى از شيئ و محيى آن و محيى كل   مميت كل  آن و 

 اگر نزد او حاضر ر نور گشت بفضل او نه باستحقاق خود و اال  روى يقين توانى اليق حضور منو  

نباشى نتوانى برضاى واقع او يك خطور نمود چگونه و عمل و  شوى و در مقام ال اشرك باهلل شيئا

خلق بشئونى كه خود ما بين خود عمل ميكنند آن روز عمل كنند هر آينه محبوب ايشان  حال آنكه كل  

از ايشان راضى خواهد بود چنانچه مى بينى الوف الوف صرف ميكنند در راه بيتى كه نسبت بخود 

قول او مثل آن خلق ميشود بيت اگر نفسى متصاعد گردد بسوى او  داده ولى يوم ظهور او كه بهر

حاضر شوى بغير استحقاق او هر آينه  فى اعمالكم تخلصون كه اگر نزد او ن هللا ثم  قظاهر است فلتت  

او داخل  محتجب خواهى بود از امر او و اگر عز عرفان او را خواهى اليق نبوده كه در بساط عز  

كنگره عرش ميزنند صفير بلكه از اين هم اعظم تر بدان بلكه قول او عرش  شوى ببين تو را كه بر

را عرش ميكند و او متعالى است كه موصوف شود باين وصف و منعوت گردد باين ذكر در حينی 

بينى كه از آن بظاهر ادنى مشاهده نكنى مثل آنكه در حرف آخر شنيدى از قبل  كه دون موقف عز  

ظهور آن شده نازل شده سبحان من هو االعلى و  حرفى كه محل   ان در حق  ظهور قبل او در نقطۀ بي

ليس فوقه كفوه و سبحان من هو االدنى و ليس دونه مثله چگونه اليق كه در محضر قدس او اين نوع 

ظهورات ذكر شود اينها در سبل معارف و جواهر توحيد است كه ذكر ميشود ولى در سبيل حدود 

هور است باعلى ما يمكن در امكان خود عمل كن كه او قبول خواهد فرمود ه آنچه دأب آن ظظاهري  

 ت در حق  اگر از حدود ظاهر تجاوز نكنى ولى اگر بغير از نظر توحيد بر او نظر كنى حكم حيواني  

خود او گفته زيرا كه شبهى از  تو خواهد كرد واگر لم و بم العياذ باهلل گفتى مثل آن است كه در حق  

يست كه ضرب المثل شود اگر گويم نقطۀ بيان ظهور او اظهر است و اگر گويم ظهور براى اون ن

و امنع  بعد او در نفس او همان ظهور ابطن است مرا چه قدر كه توان ذكر نمود او را و اعظم علو  

 تقديس كرده ميشود از هر ذكرى و تنزيه كرده اذن ذكر خود او است كه خلق را داده و اال   سمو  

جاللت و امتناع عند هللا بوده و هست فتعالى هللا  عظمت و ارتفاع و سمو   ائى و آن با اين علو  ازهر ثن

  .ا عظيماا يصف الواصفون علو  عم  

 

 

 

 ةالتى يخرج نقط ةن طائفاس ان يعز  اسع فيما ينبغى للن  ادس من الواحد الت  الباب الس   { 5:  2} 

  .عن بينها اذا هم بها مؤمنون ةالحقيق
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ظهور ميشود و   آنكه محل  ص اين باب آنكه بدانكه هيچ ارضى از آن معتدل تر نيست اال  ملخ  

 آنكه محال انس شجرۀ حقيقت همچنين هيچ اسمائى اقرب بخداوند نيست بعد از حروف واحد اال  

ميشوند ولى اگر ابعد از خلق ايمان باو آورد اقرب خلق ميگردد چنانچه در حروف واحد بخواهى 

گر قبل بخواهى نظر كن در اقرب در فرقان نظر كن كه مناط ايمان است ولى اگر از نظر كن وا

در قرآن واقع شد بلكه مناط قرب  -الم عليه الس   -اقرب شود اقرب تر مثل آنكه از امير المؤمنين 

ايمانى است چنانچه در حروف واحد شاهد شدى و بدانكه خداوند نظر ميفرمايد در ملك خود و هيچ 

ى كه هيچ از آن بهتر نباشد خداوند از از آن بهتر نباشد از براى او اختيار ميفرمايد و هم ام   ابى كه

شئون ديگر را مالحظه كن كه يك وجود است و آن بحر جود  براى او اختيار ميفرمايد و همچنين كل  

الى خلق باشد و ت چه اع مي  ت خواهند شد اگر اقبال كنند زنده و اال  بهمان مي   بهمان زنده و كل   كل  

بهاء و ضياء خود را بر  اشياء سواء است ولى خداوند نازل فرموده كل   چه ادنى که نسبت او بكل  

بر ايشان نازل فرموده قبل خلق سموات وارض و ما بينهما و  ةابوين او قبل از خلق ايشان و صلوا

يرا كه ذات ازل متعالى آن همان صلواتى است كه از آن مولود بر ايشان نازل ميشود نه غير آن ز

ه است بظهورها نه بذاتها و او است لي  ت او  است از ذكر واقتران و آنچه در امكان ممكن ظهور مشي  

هر كس از براى او  و عز   و محبوب ازل جل   و عز    هللا جل  ت كه در او ديده نميشود اال  ت مشي  كينوني  

وجود را نزد آن بحر جود   بدان و كل  است ازبراى خدا است و هر كس از براى او نيست لدون هللا

درک آن جان ده كه درك خواهی كرد اگر ظهور  قطرۀ از بحر جود آن دان و درك كن او را يا بحب  

 اگر بقدر تسع تسع عشر عشر تاسعه شنوى و بلى نگوئى نخواهى بعد از موت او آن واقع نشود و اال  

هللا هست و در كتب و  ةت او نفس محبهست و محب  هللا  ةرا درك نمود و بدانكه طاعت او نفس طاع

نباشد او  سبب وصول باو است و اگر آن باشد و كل   كلمات محتجب ممان در يوم ظهور آن كه كل  

باشد هيچ شيئی نبوده و نخواهد بود و فانى  او خواهد بود و اگر او نباشد و كل   در ظل   بوده و كل  

قل هللا يكفى من "ت نظر كنى در معرفت او بنوراني  محض است اين است معنى آيۀ شريفه اگر 

ما ه كان عال  موات و ال فى االرض و ال ما بينهما ان  ك من شيئ ال فى الس  شيئ و ال يكفى عن هللا رب  كل  

و از براى هيچ مطلب اين آيه را تالوت ننمائى بعدد اسم قدير مگر آنكه مشاهده اجابت  "كافيا قديرا

را كه خداوند بوده اقرب بتو از نفس تو بتو و قادر بوده بر هر شيئی و عالم نمائى از مبدأ امر زي

ت خواندى او را ق گيرد بعد از آنكه از لسان كينوني  ت بر آن تعل  بوده و هست بهر شيئ كه اسم شيئي  

حروف اين آيه در ملك او بوده وهست سبب ميگردد كه ظاهر نمايند اسباب اجابت را از قبل او ولى 

  . منيع دون او خلق او است و هللا غنى   ما  الى هللا كه كل  كن اال  نظر م

 

 

 



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

209 

 

  .قومو الورق الز   ةات من بيع االنغوزابع من الواحد التاسع فى المنهي  الباب الس   { 5:  6} 

 

او آيد در نفى داخل  و همين قسم هر چه در ظل   ات حروف نفى اولی استبدانكه اصل منهي  

براى او باشد هلل است و  كس لمن يظهر هللا نباشد لدون هللا هست و هر كس ازميشود و بدانكه هر 

همچنين در نقطۀ بيان مشاهده كن و قبل آن در قرآن و قبل قبل آن در انجيل و نزد هر ظهورى اگر 

ظهورات قبل داخل آن ظهور نگردد در نفى نظر كن و نهى شده از تنباكو و اشباه آن و آنچه كه از 

به دارد و امثال آن بهر نوع که منقلب گردد و اگر ن حمل ميشود كه رايحه غير طي  سمت خراسا

ب است راجع ميشود باين ل و ثانى را ببينى در اين دو نظر كن زيرا كه آنچه غير طي  خواهى حد او  

نها ق ميگردد بايو اسبابى كه متعل   - المعليهما الس   - د و على  ب است راجع ميشود بمحم  دو و آنچه طي  

و اسماء و امثال آن كه مثل دون  و جل   نهى شده الجل آنها و پناه بر در هر حال بخداوند واحد عز  

شجرۀ اثبات است كه  مؤمن مثل همين است بدانكه هر شيئ خيرى كه در علم هللا بوده وهست در ظل  

ر مشاهده كن در نفى و اين معنى را بكون آورده بعين ظاه باشد و دون آن در ظل   "من يظهره هللا"

محتجب نمانى از طلعت او و ساجد شوى ازبراى خدا از براى او و اقرار كنى بخنچه  ظهور او لعل  

و اطرز صنع كه آنچه از قبل او نازل  من قبل هللا نازل ميفرمايد و جمع كنى آثار آن را باحسن خط  

مستشرق ميگردد درهر  ه است كه بر هياكل افئده ممكناتت ازلي  ميگردد از كلمات ظهورات جن  

از  ظهورى ابكار حدايق آن ظهور را اخذ كن و بخنچه در امكان ممكن است نصرت واطاعت لعل  

ق نفى خارج گردى و در اثبات داخل شوى كه اين است رحمت واسعه الهى كه بر هر شيئ تعل  

ما ينسب اليه ميگيرد و موهبه جامعه او كه بر هر شيئ احاطه نموده قل هللا انهاكم عن النفى و

له  بامره تهتدون قل كل   بعون هللا ثم  تت   ةكم يوم القيمشيئ باالثبات و ما ينسب اليه لعل   وامركم و كل  

 بذكر اثبات كه اگر مشاهده نفرمايد شجرۀ حقيقت ساجدون و بدانكه وجود نفى بنفسه ذكر نميشود اال  

ه ذكر ميشود و شده الجل ارتفاع اثبات و در يوم قيامت دون مؤمن را ذكر او را نازل نفرمايد و آنچ

فناى نفى است نه دون آن مثال نهى ازاين دو شيئ كه شده از براى حفظ نفس مؤمنه است نه نفس آن 

مراتب وجود مشاهده كن بحر جود را و اتكال كن برخداوند خود در هر شأن كه او  وهمچنين در كل  

 .است بهترين حافظين

 

  .واء مطلقارياق و المسكرات و الد  الت   ةاسع فى حرممن الواحد الت   امنالباب الث   { 5:  6} 

 

 از حق   شئون حب   بوده وهست و كل   از دون حق   شئون دون حب   ص اين باب آنكه كل  ملخ  

ر كنى خود را از بوده وهست و نهى شده از مسكرات و آنچه حكم دواء بر او شود مطلقا تا آنكه مطه  

به كه ر او ذكر شود و بدل نمائى درمواقع ضرورت باالء لطيفه و نعماء طي  هر شيئ كه لدون هللا ب
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ى مثل جزئى است مثل آنكه احتراز از يك نفس ت بوده و هست و حكم آن در كل  شئون شجرۀ محب  

 ى فرموده كه كل  در هر حال بشأنى تجل   و جل   ى او است ولى خداوند عالم عز  دون مؤمن مثل كل  

ت ۀ نه مگر آنكه بكنه كينوني  او راغب و بطاعت او صاعد و هيچ ذر   بحب   و كل  وجود او را ساجدند 

عابد است او را و ناطق است بلسان خود ولى در اين ظهور هر شيئی كه از شئون شجرۀ محبت 

نيست محبوب نبوده و نيست و هر شيئی كه بوده محبوب بوده وهست و در ظهور بعضى صنايع كه 

ى از اين اشياء را اذن داده شده و اين همان قدرى است كه در نزد هر الزم دارند اهل آن بعض

ثمرى از وجود ايشان اخذ  مدارا نموده لعل   ظهورى اذن داده شده اهل آنرا كه با دون مظاهر حق  

ا ال عم   زيرا كه امكان درهر نفسی هست اگر خود بنفسها محتجب نشود و لتستعيذن   شود بايمان بحق  

  .ون ان تفلحونحمن ان انتم تحب  كم الر   رب  ه هللا باهلليحب  

 

كم تجتمعون ت فان  المي   ة صلواال   ةالجماع ةصلو ةاسع فى حرماسع من الواحد الت  الباب الت   { 5:  5} 

  .و لکن فرادى تقصدون
 

ق الوقوع باشد در ص اين باب آنكه از آنجائى كه در جماعت ثابت است آنكه امام محق  ملخ  

خود را چنين جلوه داده كه مظهر  اثبات است و از آنجائيكه آخر هر ظهورى كل   اينكه از حروف

اثباتند نه نفى ولى بدء ظهور ظاهر ميگردد كه از مظهر نفى بوده از اين جهت است كه نهى شده تا 

 لدون هللا عبادت خداوند نكرده باشند و امروز اگر نفسى ايمان آورده باشد باهلل و آيات آن و آنكه كل  

بشجرۀ حقيقت و ظهورات آن و قبل از آن وراء نفسى كه آن اآلن اظهار ايمان نكرده نماز گذارده 

ه زيرا كه آن در آنروز ه نفس االمري  باشد بر او فرض است كه اعاده كند و اين است از احكام واقعي  

وز مؤمن نميشد اين لدون هللا بوده كه اگر نميبود نميشد و آنكه نماز كرده هلل بوده كه اگر نبود امر

ه كه بباطن شده نه بظاهر كه اگر بظاهر بود اذن داده شده بود ولى در است يكى از احكام داودي  

كالم است كه چرا بصير نشد كه بر نفسى مقتدى شود كه لدون هللا واقع شود ولى در  همان اذن محل  

او  ةكثرت زياده شود در صلوت اذن داده شده زيرا كه آن از عزاز مؤمن است هر قدر كه مي   ةصلو

در صفوف خود قائما نماز گذارند بر  م نايستد كل  محبوب تر بوده و هست نزد خداوند ولى كسى مقد  

 ةاو بقصد فرادى ولى در صورت جماعت نظر كن از صدر اسالم تا ظهور نقطۀ بيان كه چقدر صلو

نگذارد كسى را كه با مظهر  جماعت بر پا شد كه كسى احصا نتواند نمود ولى حمد خدائى را كه

ى بوده باسم او مصل   نفس او نماز گذارد در ظهور اخراى او كه لدون هللا واقع شود و حال آنكه كل  

و انتظار فرج بعد از ظهور كسى  خلق را كه با اينهمه اظهار حب   ى ببين حد  اند وبقول او مصل  

ی پنج مرتبه ميكند تا آنكه حكم الهى مثل آنكه با ادناى خلق شب و روز ةموفق نگردد بر يك صلو

را كه اين قسم محتجب نمانى كه شب و  "من يظهره هللا"مرتفع شود از آن مراقب بوده يوم ظهور 

اى ذكر او سر بريد و باحكام موعوده در زمان ظهور او قلب خود را ساكن كنيد و يك روز بتمن  
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محروم مانيد  اع احكام قبل را دهد كه آنوقت كل  طالع گردد تا آنكه بوقتى رسد كه اذن ارتف ةمرتبه بغت

و از ثمرۀ وجود خود بى نصيب گردى اگر چه آن بحر جود صابر است كه اگر يك نفسى در علم او 

باشد كه وفا ميكند بعهد خدا در يوم قيامت هر آينه صبر نمايد تا آنكه آن اقامه عهد خود را كند ولى 

شى بعد از آن تو را بيدار كنند و خود محتجب شوى چنانچه ميشود كه واقع شود و تو در خواب با

ظاهر شد و عباديكه در انجيل بودند بيدار كرد ولى بيدار نشدند و  -ى هللا عليه و اله صل   -رسول خدا 

منم احمد موعود" :رمايدتا امروز در خواب هستند زيرا كه بر او بود كه بف
  
ى هللا عليه و اله صل   - 

دلخواه هر نفسى كه اگر چنين  فرمايد بخياتى كه خداوند بر او نازل فرموده بود نهت و اقامه حج   -

هيچ ظهور تكذيب كرده نميشد نظر كن در فرقان كه يقيــــن بخن دارى كه  تى درميبود هيچ حج  

ى ت  ا نمودند آنچه نمودند حتمن   -ى هللا عليه و اله صل   -ت شده عبادى كه از رسول هللا چـــــــقدر مذم  

﴾قبيال ةتى باهلل و المالئکأت﴿آنكه گفتند 
  
كه از آن اعظم تر ذنبى از براى ايشان نبوده كه چنين گفتند  

ه بوده از اين وصف و آنچه در خلق ممكن است اليق نبوده كه در آن ساحت زيرا كه خداوند منز  

مانده چه بسا قيامت ن بهم رساند و تا حال هنوز منتظرين در انتظار قدس او ذكر شود چگونه تكو  

بر پا شود و هنوز ايشان در انتظار باشند اگر خداوند مبعوث نفرمايد مقتدر مهيمنى  "من يظهره هللا"

وجود را درك خواهد نمود اگر اسباب ظهور غير   فضل كل  را بر خلق خود از مؤمنين ببيان و اال  

نازل فرموده بود بلكه بر خود  -ليه و اله ى هللا عصل   -از اين بود هر آينه خداوند از براى رسول هللا 

خلق است كه مظاهر امر واقع شوند و در نزد مبدأ غير از امر هللا نيست مثال آنچه من قبل هللا بود 

﴾البيت من استطاع اليه سبيال اس حج  و هلل على الن  ﴿
  
بود ولى از خلق ارتفاع آن ظاهر باطاعت  

عمل كنند و  هللا بوده هست نزد بصير لطيف چه كل   امر در ی كه همان عز  ايشان امر خدا را و اال  

 . توقنون ةكم بخيات هللا يوم القيمحمن لعل  كم الر  هلل رب   ين  چه عمل نكنند ولتصل  

 

 

 

   .فوسارض الن   ةهارطاسع فى الباب العاشر من الواحد الت   { 5:  40} 

 

بذكر هللا طاهر  دا و كل  ص اين باب آنكه از براى هر شيئی تطهيرى است درعلم خملخ  

 بايمان بحروف ثالث و ارواح و تطهير افئده نميشود اال   "بمن يظهره هللا"ميگردند اگر مؤمن شوند 

توحيد است كه طاهر  كلمۀتطهير در   بمثل آن و كل   بسداس و اجساد ذاتى اال   برباع و انفس اال  اال  

همچنين در هر شيئی مشاهده كنى اثبات و دون آن از نار و  كنى اين آيات واحد را از آيات در ظل  
                                                 

  
ِ َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم َيا بَنِي إِْسَراِئيَل إِن  ﴿: قال تعالى   ا َجاَءُهْم ي اْسُمهُ أَْحَمدُ َفلَم  ًرا بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعدِ َوُمبَش   ةْوَراِمَن الت   قًا ِلَما بَْيَن يَدَي   ِإلَْيُكْم ُمَصد  ي َرُسوُل َّللا 

 9 ة، اآلي(94)الصف  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾نَاِت َقالُوا َهذَا ِسْحر  ُمبِين  بِاْلبَي  
  
  55 ة، اآلي(46)سراء اال ةالقرآن الكريم، سور، ﴾قَبِيالً  ةأَْو تُْسِقَط الس َماَء َكَما َزَعْمَت َعلَْينَا ِكَسفًا أَْو تَأْتَِي بِاهللِ َواْلَمالَئِكَ ﴿  
  
َ َغنِي  َعْن اْلعَالَِمينَ ﴿   ِ َعلَى الن اِس ِحج  اْلبَْيِت َمْن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَمْن َكفََر فَإِن  َّللا    56 ة، اآلي(0)آل عمران  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َولِِل 



 بخط جناب زين المقربين  9005بر اساس مجموعه خصوصی  –اثر حضرت نقطه اولى  –بيان فارسى 

212 

 ۀ سياه شود تطهير آن نميشود اال  آنرا تا آنكه توانى تطهير نمود مثال اگر دستمال دست تو قدر ذر  

ر شده وهمچنين از ذروه وجود الى منتهاى ذكر هر شيئ نظر كن تا آنكه آن مقد   بخنچه در حد  

ير در بيان اقرب قربات و افضل طاعات بوده و هست محتجب نگردى از دوای هر دآء و بدانكه تطه

مثال سمع خود را طاهر كن از اينكه ذكر دون هللا نشنوى و عين خود را كه نبينى و فؤاد خود را كه 

شاهد نشوى و لسان خود را كه ناطق نگردى و يد خود را كه ننويسى و علم خود را كه احاطه ندهى 

 ت حب  شئون خود را تا آنكه در صرف جن   و همچنين كل  و قلب خود را كه بر او خطور ندهى 

را با طهارت محبوب نزد آن كه طاهر باشى از دون  "من يظهره هللا"درك كنى  پرورش كنى لعل  

من لم يؤمن به و من لم يكن له كه آنوقت طاهر خواهى بود بطهارتيكه نفع بخشد تو را و بدانكه هر 

كلمات او را  بخنها داخل نار نميشود يعنى چونكه می بيند علو   سمعى كه كلمات او را شنود با ايمان

نفسى كه تصديق او نميكند نميشود كه آنچه در آخرت  در عرفان او اختيار ميكند او را و داخل حب  

ت و است ثمرۀ اين است و هر عينى كه نظر كند در كلمات او با ايمان بخن واجب ميگردد بر آن جن  

ت بوده و خواهد بود نزد خداوند و هر بر كلمات آن با ايمان بخن درجن   هر فؤادى كه شاهد شود

ت بود و متلجلج ميشود در آن بتقديس و لسانی كه ناطق گردد بكلمات او با ايمان باو خواهد در جن  

او و نفحات قدس او نبوده و نيست و هر يدى  تسبيح لم يزلى كه زوال و نفاد از براى ظهورات عز  

فرمايد خداوند آن يد را از آنچه محبوب او است در دنيا و  مات اون را با ايمان باو مملو  كه بنويسد كل

ت خود اگر مؤمن آخرت وهر صدرى كه كلمات او را حفظ نمايد خداوند مملو فرمايد او را از محب  

گردد كلمات اون را داشته باشد و نزد ذكر او عالمت ايمان در آن ظاهر  باو باشد و هر قلبى كه حب  

﴾ت قلوبهمجل   واذا ذكر هللا﴿ :مثل قول هللا
  
نظر الهى بوده و هست و خواهد ذكر فرمود  هر آينه محل   

آنرا خداوند در يوم قيامت باحسن ذكر و بدانكه طهارت نفوس نه اين است كه كلماتى كه خداوند 

ت ميگردد با ذكر مظاهر ثاب ﴾ هللاال اله اال  ﴿ كلمۀل دين تو بنازل فرموده تالوت بكنى زيرا كه او  

ل نفى است که در زمان ظهور ين در حروف او  ي  ل و ذكر بيان و حال آنكه دون كلمات عل  واحد او  

رين ارض نفوس ميداند بلكه مراد از طهارت نفوس آن است كه آنچه لدون هللا خود را يكى از مطه  

گردانى ولى اگر رسد ظهور هست از آن خود را طاهر گردانى و آنچه هلل هست خود را بخن فايز 

را تالوت نكنى اذن داده  يني  اگر دون كلمات عل  بيان بشأنی كه ديگر ذكر لدون هللا نشود آنوقت 

سير نمائى دارى زاد سفر  ين  ي  ت و عل  عمر خود در بحر صرف محب   ميشوى واگر خواهى كه در كل  

 "من يظهره هللا"رسند بمقصد كه آن مي سير كنند كل   "هللا اعظم" كلمۀوجود بيك  زيرا كه اگر كل  

ظهور بعد داخل ميشود نه در  و بدانكه نفى هر ظهورى در كلمۀباشد كه او است ظاهر بظهور اين 

ه و همچنين نفى بيان نفس ظهور مثال نفى انجيل در قرآن ظاهر شد و نفى قرآن در بيان كليه نه جزئي  

ى از نفى براى او و متبر   عى اثباتند ازآن روز مد   كه كل   "من يظهره هللا" بظهور ظاهر نميشود اال  

                                                 
  

   ﴿ ُ   5 ة، اآلي(6)االنفال  ةالقرآن الكريم، سور، ﴾َوِجَلْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِلَيْت َعلَْيِهْم آياتُهُ َزادَتُْهْم ِإيَمانًا َوَعلَى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُونَ  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ
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خالص شوند كه سموات و ارض و ما  ولى خوش بود گر محك تجربه آيد بميان كه آنوقت چنين كل  

بينهما از عظمت آن خاضع گردد چنانچه در ظهور بيان ديدى و اگر در آن روز هستى خواهى ديد 

ما انتم عليه  انفسكم على حق   رن  از آن محتجب و لتطه  ماهيان بحر بيان بخن ماء زنده ولى  كه كل  

  . نمقتدرو

 

 


