
 
 ١_١ص 

 آيات الهى                   
 جلد اول                   

         گلچينى از آثار حضرت بهاءا 
 براى تالوت در هر صبح و شب        

  
 ١_٢ص 

 "ّاتلوا آيات ا فى کل صباح و مساء  "
 ّنيکوست حال کسى که در ليالى و ايام "

 "به آياتش انس گيرد و قرائت نمايد 
  

 ١_٣ص 
  نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربىلجنۀ        

 آلمان_ النگنهاين                 
 بديع                   ١٤٨ 

  
 ١ص 

  مارس٢١ّاول شهر البهاء                 
 ّحق شاهد و مظاهر اسماء و صفاتش گواه که     

  عليا آنکه از کوثرمقصود از ارتفاع ندا و کلمۀ
 ّآذان امکان از قصص کاذبه مطهر شود وبيان 

  مبارکۀّ طيبۀمستعد گردد از براى اصغاى کلمۀ
  علم فاطر سماء و خالق اسماءعليا که از خزانۀ

  ظاهر گشته طوبى للمنصفين
  

 ٢ص 
  مارس٢٢ شهر البهاء                 دوم
 بايد عاصى در حالتى که از غير ا خود     

  مشاهده نمايد طلب مغفرت ورا فارغ و آزاد
 نزد عباد اظهار خطايا و معاصى. آمرزش کند 

 ّجائز نه ، چه که سبب و علت آمرزش و عفو



 الهى نبوده و نيست و همچنين اين اقرار نزد
ّخلق سبب حقارت و ذلت است و حق جل جالله ّ ّ 

 ّانه هو المشفق. ّذلت عباد خود را دوست ندارد 
 ين خود و خدا از بحرعاصى بايد ما ب. الکريم 

 رحمت ، رحمت طلبد و از سماء کرم مغفرت
 .مسئلت کند 

  
 ٣ص 
  مارس٢٣ شهر البهاء                 سوم

ّامور ملت معلق است برجال بيت عدل الهى   ّ. 
 ايشانند امناء ا بين عباده و مطالع االمر فى

 ّيا حزب ا مربى عالم عدل است چه که. بالده 
 و رکن است مجازات و مکافات ، و اين دوداراى د

 چونکه. رکن دو چشمه اند از براى حيات اهل عالم 
 هر روز را امرى و هر حين را حکمى مقتضى ، لذا
 امور بوزراى بيت عدل راجع تا آنچه را مصلحت

 ه ا برنفوسى که لوج. انند معمول دارند وقت د
 اتخدمت امر قيام نمايند ايشان ملهمند بالهام

ّامور سياسيه کل. ّغيبى الهى ، بر کل اطاعت الزم  ّ 
 راجع است به بيت العدل و عبادات بما انزله

 .ا فى الکتاب 
  

 ٤ص 
  مارس٢٤چهارم شهر البهاء                

 ّيا اهل بهاء شما مشارق محبت و مطالع     
  وّسبه لسان را ب. عنايت الهى بوده و هستيد 

 يد و چشم را از آنچه اليقلعن احدى مياالئ
 آنچه را دارائيد بنمائيد ،. نيست حفظ نمائيد 

ّاگر مقبول افتاد مقصود حاصل و اال تعرض باطل  ّ. 
 .ّذروه بنفسه مقبلين الى ا المهيمن القيوم 
 .سبب حزن مشويد تا چه رسد بفساد و نزاع 

  عنايت الهى تربيتّاميد هست در ظل سدرۀ



 همه اوراق.  ا عامل گرديد شويد و بما اراده
 .يک شجريد و قطره هاى يک بحر 

  
 ٥ص 

  مارس٢٥پنجم شهر البهاء                 
 اصحاب صفا و وفا بايد با جميع اهل عالم 

 بروح و ريحان معاشرت نمايند چه که معاشرت
ّسبب اتحاد و اتفاق بوده و هست و اتحاد و ّ ّ 

 طوبى.  است ّاتفاق سبب نظم عالم و حيات امم
 ت و رأفتاز براى نفوسى که بحبل شفق

 .ّمتمسکند و از ضغينه و بغضاء فارغ و آزاد 
 ّاين مظلوم اهل عالم را وصيت مى نمايد

 اين دو دو سراجند از. بردبارى و نيکوکارى ه ب
 ّبراى ظلمت عالم و دو معلمند از براى دانائى

 .طوبى لمن فاز و ويل للغافلين . امم 
  

 ٦ص 
  مارس٢٦م شهر البهاء                  شش
 معرفت سلطان قدم حاصل نشود مگر بمعرفت     

 ّاوست مکلم طور که بر عرش ظهور. اسم اعظم 
 ّساکن و مستوى است و اوست غيب مکنون و سر

 ّکتب قبل و بعد الهى بذکرش مزين و. مخزون 
 به نصب علم العلم فى العالم و. بثنايش ناطق 
 لقاء ا. وحيد بين االمم ّ التارتفعت راية

 باو ظاهر شد آنچه. حاصل نشود مگر بلقاء او 
 ّانه ظهر. که ازل االزال مستور و پنهان بوده 

ّبالحق و نطق بکلمة انصعق بها من فى الس  مواتّ
 و عرفان. ّو االرض اال من شاء ا ايمان با 

 او تمام نشود مگر بتصديق آنچه از او ظاهر
 و همچنين عمل به آنچه امر فرموده و درشده 

 منغمسين بحر. کتاب از قلم اعلى نازل گشته 
 ّبيان بايد در کل حين به اوامر و نواهى الهى



 او امرش حصن اعظم است از براى. ناظر باشند 
 ّلمن اقر و اعترف احفظ عالم و صيانت امم ، نور

 .و نارا لمن ادبر و انکر 
  

 ٧ص 
  مارس٢٧               هفتم شهر البهاء  

ّاستقامت بر امر ا و حبه جل جالله       ّ... 
 حاصل نشود مگر بمعرفت کامل و معرفت کامل

  يفعل مبارکۀحاصل نشود مگر به اقرار بکلمۀ
 ّ عليا تمسک نمودهر نفسى باين کلمۀ. مايشاء 

 و از کوثر بيان مودع در آن آشاميد او خود را
 يد بشأنيکه کتب عالم اومستقيم مشاهده نما

 ّحبذا هذا المقام. ّرا از ام الکتاب منع نکند 
 ... العليا و الغاية القصوى ةّاالعلى و الرتب

ّدر پستى مقام معرضين تفکر نما ، کل بکلمۀ ّ 
 ّانه هو محمود فى فعله و مطاع فى امره

 ّناطق اند معذلک اگر بقدر سم ابره مخالف نفس
 اتبگو بر مقتضي. نمايند شود اعراض و هوى ظاهر 

ّحکمت بالغه الهيه احدى آگاه نه ، انه لو ّ 
 .يعترض عليه  ان ماء ليس الحدّيحکم على االرض حکم الس

  
 ٨ص 

  مارس٢٨هشتم شهر البهاء                 
 علم بمنزله جناح است از براى وجود و مرقاتست     

 ّاز براى صعود ، تحصيلش بر کل الزم و لکن علومى
 که اهل ارض از آن منتفع شوند نه علومى که بحرف

 صاحبان علوم و. ابتداء شود و بحرف منتهى گردد 
 يشهد بذلک. ّصنايع را حق عظيم است بر اهل عالم 

 فى. امعين ّب نعيما للسآّام البيان فى الم
 الحقيقه کنز حقيقى از براى انسان علم اوست و

ّاوست علت عزت و نعمت و فرح و نشاط   و بهجتّ
 کذلک نطق لسان العظمة فى هذا. و انبساط 



 .ّالسجن العظيم 
  

 ٩ص 
  مارس٢٩نهم شهر البهاء                  

 در اصول و قوانين بابى در قصاص که سبب     
 صيانت و حفظ عباد است مذکور و لکن خوف از

 اليقه ناآن ناس را در ظاهر از اعمال شنيعۀ
  که در ظاهر و باطنّاما امرى. منع مى نمايد 

 .ة ا بوده و هست سبب حفظ و منع است خشي
 بايد به. اوست حارس حقيقى و حافظ معنوى 

 ّآنچه سبب ظهور اين موهبت کبرى است تمسک
 .ّجست و تشبث نمود 

  
 ١٠ص 

  مارس٣٠دهم شهر البهاء                  
 براستى مى گويم حفظ مبين و حصن متين     

 .ّم اهل عالم خشية ا بوده از براى عمو
 ّآنست سبب اکبر از براى حفظ بشر و علت

 بلى در وجود آيتى. کبرى از براى صيانت ورى 
 موجود و آن انسان را از آنچه شايسته و اليق
 نيست منع مى نمايد و حراست مى فرمايد و

 نام آنرا حيا گذارده اند و لکن اين فقره مخصوص
 ى اين مقام نبوده وّاست بمعدودى ، کل دارا

 .نيستند 
  

 ١١ص 
  مارس٣١يازدهم شهر البهاء               

 قلم اعلى در اين حين مظاهر قدرت و     
 مشارق اقتدار يعنى ملوک و سالطين و رؤسا و
 امرا و علما و عرفا را نصيحت مى فرمايد و

ّبه دين و به تمسک به آن وصيت مى نمايد  ّ. 
  نظم جهان و اطمينانآنست سبب بزرگ از براى



 ّسستى ارکان دين سبب قوت. من فى االمکان 
 براستى ميگويم. ّجهال و جرأت و جسارت شده 

 آنچه از مقام بلند دين کاست بر غفلت اشرار
 .افزود و نتيجه باالخره هرج و مرج است 
 ّاسمعوا يا اولى االبصار ثم اعتبروا يا اولى

 .االنظار 
  

 ١٢ص 
 اء              ا آوريلدوازدهم شهر البه

ّيا حزب ا از حق جل جالله بطلبيد      ّ 
ّمظاهر سطوت و قوت را از شر نفس و هوى ّ 

 .ّحفظ فرمايد و به انوار عدل و هدى منور دارد 
ّاز حضرت محمد شاه مع علو مقام دو امر منکر ّ 

 ّاول نفى سلطان ممالک فضل و عطا ،: ظاهر 
 ّتل سيد مدينۀحضرت نقطۀ اولى و ثانى ق

 بارى خطا و عطاى ايشان عظيم. تدبير و انشاء 
 سلطانى که غرور اقتدار و اختيار او را. است 

 ّاز عدل منع ننمايد و نعمت و ثروت و عزت و
 ّات نير انصافيّصفوف و الوف او را از تجل

  اعلى داراى مقام اعلىمألمحروم نسازد او در 
 ّ محبت آنّبر کل اعانت و.  علياست و رتبۀ

 زمام نفسهملک طوبى لملک . وجود مبارک الزم 
ّو غلب غضبه و فضل العدل على الظلم و االنصاف ّ 

 .على االعتساف 
  

 ١٣ص 
  آوريل٢سيزدهم شهر البهاء               

  اولى کبرى و نعمت عظمى در رتبۀّعطيۀ     
 اوست حافظ وجود و معين. خرد بوده و هست 

  پيک رحمن است و مظهر اسمخرد. و ناصر او 
 اوست. به او مقام انسان ظاهر و مشهود . ّعالم 

ّدانا و معلم اول در دبستان وجود و اوست ّ 



 از يمن تربيت او.  عليا راهنما و داراى رتبۀ
 عنصر خاک داراى گوهر پاک شد و از افالک

  عدل و در سالّاوست خطيب اول در مدينۀ. گذشت 
 اوست. ّ ظهور منور نمود نه جهان را به بشارت

 ّداناى يکتا که در اول دنيا بمرقاة معانى ارتقاء
  رحمانى بر منبر بيان مستوىجست و چون بارادۀ

 عد ظاهرّو حرف نطق فرمود از اول بشارت وبد
 وعيد بيم و اميدو عيد و از وعد و از ثانى خوف و

 باهر و به اين دو اساس نظم عالم محکم و بر قرار
 .حکيم ذوالفضل العظيم تعالى ال

  
 ١٤ص 

  آوريل٣چهاردهم شهر البهاء              
 او را ببادهاى مخالف. سراج عباد داد است      

 ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن
  عليادر اين کلمۀ. ّظهور اتحاد است بين عباد 

 ّبحر حکمت الهى مواج ، دفاتر عالم تفسير آن
 ّاگر عالم باين طراز مزين. د را کفايت ننماي

 "ّيوم يغنى ا کال من سعته " گردد شمس کلمه 
 .از افق سماء دنيا طالع و مشرق مشاهده شود 
 مقام اين بيان را بشناسيد چه که از عليا ثمرۀ

 نيکوست حال نفسى که.  قلم اعلى است شجرۀ
 براستى ميگويم آنچه از سماء. شنيد و فائز شد 
 ّ نازل آن سبب نظم عالم و علتّمشيت الهى

 کذلک نطق لسان. ّاد و اتفاق اهل آنست ّحات
 .المظلوم فى سجنه العظيم 

  
 ١٥ص 

  آوريل٤پانزدهم شهر البهاء              
 اى دانايان امم از بيگانگى چشم برداريد     

 و به يگانگى ناظر باشيد و به اسبابى که سبب
 ّت تمسکراحت و آسايش عموم اهل عالم اس



 اين يک شبر عالم يک وطن و يک مقام. جوئيد 
 از افتخار که سبب اختالف است بگذريد. است 

ّو به آنچه علت اتفاق است توج ّ  .ه نمائيد ّ
 نزد اهل بها افتخار بعلم و عمل و اخالق و دانش

 اى اهل زمين قدر اين کلمۀ. است نه بوطن و مقام 
 تى است از کشآسمانى را بدانيد چه که بمنزلۀ
  آفتابست از براىبراى درياى دانائى و بمنزلۀ

 .جهان بينائى 
  

 ١٦ص 
  آوريل٥شانزدهم شهر البهاء              

 مظاهر اسماء و صفات را از بعد امر     
 ّمى نمائيم کل به آنچه در اين ظهور اعظم ظاهر

 د ونّه تمسک نمايند و سبب اختالف نشوشد
 ر له به آفاق اين کلماتذى ال آخّالى االخر ال

 .مشرقات که در اين ورقه نازل شده ناظر باشند 
 ّاختالف سبب خونريزى است و علت انقالب عباد

 بشنويد نداى مظلوم را و از آن تجاوز. است 
 اگر نفسى در آنچه از قلم اعلى در. ننمائيد 

 ّاين ظهور نازل شده تفکر نمايد يقين مينمايد
 وده مقصودش اثباتاين مظلوم آنچه ذکر نم

 مقام و شأنى از براى خود نبوده بل اراده
 آنکه بکلمات عاليات نفوس را بافق اعلى
 جذب نمائيم و مستعد کنيم از براى اصغاى
 آنچه که سبب تنزيه و تطهير اهل عالم است
 از نزاع و جدالى که بواسطه اختالف مذاهب

 يشهد بذلک قلبى و قلمى و ظاهرى. ظاهر ميشود 
  

 ١٧ص 
 ّانشاء ا کل به خزانه هاى مکنونۀ. و باطنى 

 .ّدر خود توجه نمايند 
  



 ١٨ص 
  آوريل٦هفدهم شهر البهاء                

  امر الهى عظيم است جميع احزابخيمۀ     
 روز روز. عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت 

 بر نصرت امر. شماست و هزار لوح گواه شما 
 نود بيان به تسخير افئده وقيام نمائيد و بج

 بايد از شما. قلوب اهل عالم مشغول شويد 
 ظاهر شود آنچه که سبب آسايش و راحت

 ّکمر همت را محکم. بيچارگان روزگار است 
 نمائيد شايد بندگان از اسيرى فارغ شوند و به

  عدل بلند و حنينامروز نالۀ. آزادى رسند 
  امم را احاطه ستم عالم ودود تيرۀ. انصاف مرتفع 

 از حرکت قلم اعلى روح جديد معانى به. نموده 
 امر آمر حقيقى در اجساد الفاظ دميده شد و
 .آثارش در جميع اشياى عالم ظاهر و هويدا 
 اينست بشارت اعظم که از قلم مظلوم جارى

 .بگو اى دوستان ترس از براى چه و بيم از که . شده 
 تالشى شدهگلپاره هاى عالم به اندک رطوبتى م

  
 ١٩ص 

 نفس اجتماع سبب تفريق نفوس. و مى شوند 
 ّن درنده هاىأ ش نزاع و جدال. موهومه است 

 الزال اخيار بگفتار حدائق وجود را... ارض 
 بگواى دوستان حکمت را از. ّتصرف نمودند 

 نصائح قلم اعلى را بگوش هوش. دست مدهيد 
 ّعموم اهل عالم بايد از ضر دست و. بشنويد 

 .زبان شما آسوده باشند 
  

 ٢٠ص 
  آوريل٧هجدهم شهر البهاء                

 امروز هر آگاهى گواهى ميدهد بر اينکه     
 بياناتى که از قلم مظلوم نازل شده سبب اعظم



 بگو. است از براى ارتفاع عالم و ارتقاء امم 
 ّاى قوم بقوت ملکوتى بر نصرت خود قيام نمائيد

 صنام ظنون و اوهام که فىکه شايد ارض از ا
ّالحقيقه سبب و علت خسارت و ذلت عباد ّ 

 اين اصنام هائلند. بيچاره اند پاک و طاهر گردد 
 اميد آنکه يد. ّو خلق را از علو و صعود مانع 

 ّاقتدار مدد فرمايد و ناس را از ذلت کبرى
 .برهاند 

  
 ٢١ص 

  آوريل٨نوزدهم شهر البهاء               
 در فکر اصالح. زب ا بخود مشغول نباشيد يا ح     

 اصالح عالم از اعمال. عالم و تهذيب امم باشيد 
 ناصر امر. ه بوده ّ مرضي طاهره و اخالق راضيۀّطيبۀ

 يا اهل بهاء بتقوى. اعمالست و معينش اخالق 
 هذا ما حکم به المظلوم و اختاره. ّتمسک نمائيد 

 ه در اين بهاراى دوستان سزاوار آنک. المختار 
 .ّجانفزا از باران نيسان يزدانى تازه و خرم شويد 
 خورشيد بزرگى پرتو افکنده و ابر بخشش سايه

 ختبا بهره کسى که خود را بى بهره نسا. گسترده 
 بگو اهريمنان. و دوست را در اين جامه بشناخت 

 آگاه باشيد و به. در کمينگاهان ايستاده اند 
 .يرگيها خود را آزاد نمائيد روشنائى نام بينا از ت

 اهريمنان نفوسى. عالم بين باشيد نه خودبين 
  عباد و ارتفاعما بينهستند که حائل و مانعند 

 .و ارتقاء مقاماتشان 
  

 ٢٢ص 
  آوريل٩ّاول شهر الجالل                 

ّقلم اعلى در هر يک از آيات ابواب محبت و اتحاد      ّ 
 عاشروا مع: ّ الحق باز نموده قلنا و قولنا
ّاالديان کلها بالر  از اين بيان. يحان ّوح و الرّ



 ّآنچه سبب اجتناب و علت اختالف و تفريق
 بود از ميان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع

 نفوس نازل شده آنچه که باب اعظم است از براى
 آنچه از لسان و قلم ملل اولى. تربيت اهل عالم 

 حقيقه سلطان آن در ايناز قبل ظاهر ، فى ال
 .ّظهور اعظم از سماء مشيت مالک قدم نازل 

 . الوطن من االيمان ّحب: از قبل فرموده اند 
 ليس الفخر: و لسان عظمت در يوم ظهور فرموده 

 به اين.  العالم ّحب الوطن بل لمن يّحبلمن ي
 کلمات عاليات طيور افئده را پرواز جديد

 . کتاب محو نمود آموخت و تحديد و تقليد را از
 اين مظلوم حزب ا را از فساد و نزاع منع فرمود

  دعوتّيه روحانّيۀّو به اعمال طيبه و اخالق مرض
 .نمود 

  
 ٢٣ص 
  آوريل١٠ شهر الجالل                 دوم

ّ حق جل جالله بمفتاح قلم اعلىالحمد   ّ 
 ابواب افئده و قلوب را گشوده و هر آيه از آيات

 ّله بابيست مبين از براى ظهور اخالق روحانيهمنز
 اين ندا و اين ذکر مخصوص مملکتى. ّو اعمال مقدسه 

 ّو يا مدينه اى نبوده و نيست ، بايد اهل عالم طرًا
 ّبه آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسک نمايند تا

 ّگيتى به انوار نير. به آزادى حقيقى فائز شوند 
ّ ستين حضرت مبشرّظهور منور ، چه که در سنۀ ّ 

 ه فداه بروح جديد بشارت داد و در سنۀروح ما سوا
 .ثمانين عالم بنور جديد و روح بديع فائز گشت 

 ّحال اکثر اهل بالد مستعدند از براى اصغاء کلمۀ
ّعليا که بعث و حشر کل به آن منوط و معلق است  ّ. 

  
 ٢٤ص 
  آوريل١١ شهر الجالل                 سوم



ّا و مذهب ا محض اتحاد و اتفاقدين   ّ 
 ّاهل عالم از سماء مشيت مالک قدم نازل گشته
 .ّو ظاهر شده، آنرا علت اختالف و نفاق مکنيد
 ّسبب اعظم و علت کبرى از براى ظهور و اشراق

ّنير اتحاد دين الهى و شريعۀ ّ ربانى بوده و نموّ ّ 
 عالم و تربيت امم واطمينان عباد و راحت من

 اوست سبب. فى البالد از اصول و احکام الهى 
 س زندگانىأک.  کبرى ۀّاعظم از براى اين عطي

 ّبخشد و حيات باقيه عطا فرمايد و نعمت سرمديه
 .مبذول دارد 

  
 ٢٥ص 

  آوريل١٢چهارم شهر الجالل              
 ّاگر نفسى در کتب منزله از سماء احديه 

 ر کند ادراکّبديده بصيرت مشاهده نمايد و تفک
 مى نمايد که مقصود آنست جميع نفوس نفس
 واحده مشاهده شوند تا در جميع قلوب نقش
 خاتم الملک  منطبع شود و شموس عنايت و
 اشراقات انجم فضل و رحمت جميع را احاطه

ّحق جل جالله از براى خود چيزى اخذ. نمايد  ّ 
 نه از اطاعت عالم به او نفعى راجع و. ننموده 

 در هر آن طير ملکوت.  از ترک آن نقصى وارد نه
 جميع را از براى تو: بيان به اين کلمه ناطق 

 اگر علماى عصر. خواستم و تو را از براى خود 
ّ محبت و اتحادبگذارند و من على االرض رائحۀ ّ 

 ّيتّرا بيابند، در آن حين نفوس عارفه بر حر
 حقيقى آگاه شوند، راحت اندر راحت مشاهده

 اگر ارض بانوار. ايند، آسايش اندر آسايش نم
 َقالُ يْنَ اُقَدْصُ يّآفتاب اين مقام منور شود اذًا

 .تاْمَ و ال اجًاَوِى فيها عَرَال ت
  

 ٢٦ص 



  آوريل١٣پنجم شهر الجالل                 
ّاز جمله امورى که سبب اتحاد و اتفاق      ّ 

 مى گردد و جميع عالم يک وطن مشاهده مى شود
 آنست که السن مختلفه بيک لسان منتهى گردد

 بايد جميع. و همچنين خطوط عالم به يک خط 
 ّملل نفوسى معين نمايند از اهل ادراک و کمال
 تا مجتمع شوند و به مشاورت يکديگر يک لسان
 اختيار کنند چه از السن مختلفه موجوده و چه
 لسان جديد تازه اختراع نمايند و در جميع

 ... اطفال را به آن تعليم دهند مدارس عالم
 عنقريب جميع اهل عالم بيک لسان و يک    

 در اين صورت هر نفسى بهر بلدى. ّخط مزين 
 ه نمايد مثل آنست که در بيت خود وارد شدهّتوج

 اين امور الزم و واجب هر ذى بصر و سمعى بايد
 جهد نمايد تا اسباب آنچه ذکر شد از عالم

 . شهود و ظهور آيد الفاظ و اقوال بعرصۀ
  

 ٢٧ص 
  آوريل١٤ششم شهر الجالل                  

  مبارکهّآسمان سياست به نير اين کلمۀ     
 که از مشرق اراده اشراق نموده منير و روشن

 ّان يزن نفسه فى کل يوم  آمرّلينبغى لک: است 
 ّبميزان القسط و العدل ثم يحکم بين الناس و

 .ى صراط الحکمة و العقل مرهم بما يهديهم الأي
 .انتهى 

 حکيم. ّاينست اس سياست و اصل آن     
 آگاه از اين کلمه استخراج مى نمايد آنچه سبب
 ّراحت و امنيت و حفظ نفوس و دماء و امثال

 اگر صاحبان افئده از درياى معانى که. آنست 
 در اين الفاظ مستور است بياشامند و آگاه

 ّر علو بيان وّگردند کل شهادت ميدهند ب
 .ّسمو آن 



  
 ٢٨ص 

  آوريل١٥هفتم شهر الجالل                 
ّقل ان البيان جوهر يطلب النفوذ و االعتدال       ّ. 

ّاما النفوذ معلق باللطافة  ّ ّ   بالقلوبةمنوط ّاللطافةو ّ
 ّ و اما االعتدال امتزاجه بالحکمةفيةاّ الصةالفارغ
ّتى نزلناها فى الزبر وااللوّال  يا اسمى بيان. اح ّ

 ّچه اگر نافذ نباشد مؤثر نخواهد بود. نفوذ مى طلبد 
ّو نفوذ آن معلق بانفاس طيبه و قلوب صافيه بوده و ّ 

 چه اگر اعتدال نباشد. همچنين اعتدال مى طلبد 
ّسامع متحمل نخواهد شد و در اول بر اعراض قيام نمايد ّ 

  وو اعتدال امتزاج بيانست بحکمت هايى که در زبر
  شىءشده و چون جوهر داراى اين دو الواح نازل 

ّکليهّشد اوست جوهر فاعل که علت و سبب    استّ
ّکليهاز براى تقليب وجود و اينست مقام نصرت  ّ 

 هر نفسى بآن فائز شد او قادر بر. ّ الهيه و غلبۀ
 تبليغ امر ا و غالب بر افئده و عقول عباد

 .خواهد بود 
  

 ٢٩ص 
  آوريل١٦جالل                 هشتم شهر ال

 ّاى اهل عالم شما را وصيت مى نمايم بآنچه     
 بتقوى ا. سبب ارتفاع مقامات شماست 

ّتمسک نمائيد و بذيل معروف تشبث کنيد  ّ. 
 .براستى مى گويم لسان از براى ذکر خير است 
 ّاو را بگفتار زشت مياالئيد عفا ا عما سلف

 از. ّما ينبغى تکلم نمايند ّاز بعد بايد کل ب
 ّيتکدر به االنسان اجتناب لعن و طعن و ما

 آنچه. امروز روزيست بزرگ و مبارک ... نمايند 
 .در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و مى شود 

ّمقام انسان بزرگ است اگر بحق و راستى تمسک ّ 
 نسان حقيقىا نمايد و بر امر ثابت و راسخ باشد



 شمس و قمر. حمن مشهود ّن لدى الربمثابه آسما
 .سمع و بصر و انجم او اخالق منيرۀ مضيئه 
 .ّمقامش اعلى المقام و آثارش مربى امکان 

  
 ٣٠ص 

  آوريل١٧نهم شهر الجالل                  
 براستى مى گويم تقوى سردار اعظم است     

 از براى نصرت امر الهى و جنودى که اليق اين
ّق و اعمال طيبۀ طاهرۀ مرضيهسردار است اخال ّ 

 بگو اى عباد اسباب نظم را سبب. بوده و هست 
ّپريشانى منمائيد و علت اتحاد را علت اختالف ّّ 

 قل " اميد آنکه اهل بها بکلمۀ مبارکۀ. مسازيد 
 ناظر باشند و اين کلمۀ عليا" ّکل من عند ا 

 اء نار ضغينه و بغضاءفست از براى اطببمثابه آ
 .که در قلوب و صدور مکنون و مخزون است 
 ادّحاحزاب مختلفه از اين کلمۀ واحده بنور ات

 .حقيقى فائز مى شوند 
  

 ٣١ص 
  آوريل١٨دهم شهر الجالل                  

 امروز روزيست که از ذکرش نفس ساعت 
 مضطرب مشاهده شد و جميع کتب الهى از قبل

  امروز کتاب.و بعد بر عظمتش گواهى داده اند 
 باعلى البيان شهادت داده و ميدهد و ميزان

 امروز روزيست. داء ندا مى نمايد ّباعلى الن
 ّا السبيل المستقيم ناطقست انکه صراط بکلمۀ

 چون. ّو طور ببيان قداتى مالک الظهور گوياست 
 ّاهل ارض از سکر هواهاى نفسانيه مدهوشند از

 تناهيۀآيت کبرى و غايت قصوى و فيوضات الي
 بايد. ّالهيه محروم و ممنوع مشاهده مى شوند 

 اهل ا مدارا نمايند و بقدر و مقام هر نفسى
 کلمه القا کنند که شايد بشعور آيند و بافق



 . شوند ّمتوجهّمقدس از آفاق 
  

 ٣٢ص 
  آوريل١٩يازدهم شهر الجالل               

ّدر فضل حق جل جال... َيا امتى و ورقتى        لهّ
 هاى عالم همالحظه نما چه بسيار از ملوک و ملک

 بعد از طلب و آمال و انتظار از مقصود عالميان
 انشاء ا. محروم ماندند و تو بآن فائز شدى 

 ّفائز شوى بعملى که عرفش بدوام اسماء حق
 لعمر ا بکلمۀ. ّجل جالله باقى و پاينده ماند 

 در ارض مشهودَيا امتى معادله نمى نمايد آنچه 
 زود است چشمهاى عالم بمشاهدۀ آنچه. است 

 ...از قلم اعلى نازل شده روشن و منير گردد 
 قدر اين مقام را بدان و بايست بر خدمت امر
 بشأنى که شبهات و اشارات مريبين ترا از

 .قيام باز ندارد 
  

 ٣٣ص 
  آوريل٢٠دوازدهم شهر الجالل              

 ّاگر باثمار مزين گشت.  شجر است انسان بمثابه     
 ّاليق مدح و ثنا بوده و هست و اال شجر بى ثمر قابل

  انسانى بسيار لطيف واثمار سدرۀ. نار است 
 ّاخالق مرضيه و اعمال حسنه و. پسنديده و محبوب 

 ربيع. ّ طيبه از اثمار اين شجره محسوب کلمۀ
 و لکناشجار ظاهره در هر سنه ظاهر و مشهود 

ّع اشجار انسانيه ايام ظهور حق جل جاللهربي ّ ّ ّ 
 اگر در اين ربيع الهى سدرهاى وجود. بوده 

ّباثمار مذکوره مزين شوند البته انوار آفتاب عدل ّ 
 ّمن على االرض را احاطه نمايد و کل خود را فارغ

 .ّو مستريح در ظل حضرت مقصود مشاهده کنند 
 .آب اين اشجار کوثر بيان محبوب امکان است 
 در يک آن غرس مى شود و در آن ديگر از امطار



 .رحمت رحمانى فرعش در سماء مشاهده مى گردد 
 طوبى از.  يابسه قابل ذکر نبوده و نيست شجرۀ

ّبراى مقبلى که بطراز همت مزين شد و بر خدمت ّ 
  

 ٣٤ص 
 او به مقصود فائز و به آنچه از. امر قيام نمود 

 .براى او خلق شده عارف 
  

 ٣٥ص 
  آوريل٢١سيزدهم شهر الجالل               

 ّاى بلبالن الهى از خارستان ذلت بگلستان     
 معنوى بشتابيد و اى ياران ترابى قصد آشيان روحانى

 مژده بجان دهيد که جانان تاج ظهور بر سر. فرمائيد 
 چشم ها را. نهاده و ابوابهاى گلزار قدم را گشوده 

 آمد و گوشها را مژده دهيدبشارت دهيد که وقت مشاهده 
 دوستان بوستان شوق را خبر. که هنگام استماع آمد 

 با را آگهسدهيد که يار بر سر بازار آمد و هدهدان 
 اى عاشقان روى جانان. کنيد که نگار اذن بار داده 

 ّغم فراق را بسرور وصال تبديل نمائيد و سم هجران
 ان از پىاگر چه تا حال عاشق. را بشهد لقا بياميزيد 

 معشوق دوان بودند و حبيبان از پى محبوب روان ، در
 ّاين ايام فضل سبحانى از غمام رحمانى چنان احاطه
 فرموده که معشوق طلب عشاق مى نمايد و محبوب

 .جوياى احباب گشته 
  

 ٣٦ص 
  آوريل٢٢چهاردهم شهر الجالل              

 رّجميع علما به اين کلمه ناطق بودند و مکر     
ّدر زمان طفوليت نفس حق اصغا نموده ميگفتند  ّ: 
 آيا آن کلمۀ قائم چه کلمه ايست که نقبا از آن
 فرار اختيار مى نمايند ؟ بگو آن کلمه حال
 ظاهر و شما قبل از استماع فرار نموده ايد و



 ملتفت نيستيد و آن کلمۀ مبارکۀ مکنونۀ مخزونۀ
َهو در قميص انا ظا: مصونه اينست   هر ، و مکنونَ

 صاينست آن کلمه اى که فرائ. ناطق بانا المشهود 
 سبحان ا در جميع. مشرکين از آن مرتعد شده 

 کتب قبل عظمت اين يوم و عظمت ظهور و عظمت
 آيات و عظمت کلمه و عظمت استقامت و عظمت

 معذلک خلق از او غافل. ن و مقام ذکر شده أش
 .ا آمل بودند انبياء لقاى اين يوم ر. و محتجب 

 من يقودنى الى المدينة: " داوود ميفرمايد 
ّ محصنه عکاست و حصنشمدينۀ" ّالمحصنه  ّ 

 بسيار محکم و مظلوم در آن مسجون و همچنين
  

 ٣٧ص 
 ان اخرج القوم من: " در فرقان ميفرمايد 

ّالظلمات الى النور و بش ّ  . "ّهم بايام ا رّ
  اين يوم بهدر اکثرى از صحف و کتب الهى ذکر

 .کمال تصريح مذکور و مسطور 
   

 ٣٨ص 
  آوريل٢٣پانزدهم شهر الجالل              

 سبب اعظم آفرينش عرفان ا بوده و هر     
 نفسى اليوم از عرف قميص رحمانى بوطن اصلى

 ّفت مطلع اوامر الهيه و مشرق وحىکه مقام معر
ّربانيه است فائز شد او بکل خير فائز بوده ّ   وّ

 و بعد از ورود اين مقام اعلى دو امر. خواهد بود 
 يکى استقامت: از براى هر نفسى الزم و واجبست 

 بر امر ا ، بشأنى که اگر جميع ناس بخواهند
 و. او را از مصدر امر منع نمايند قادر نباشند 
ّامر ديگر اتباع اوامر الهيه است که از معين ّ 

ّقلم مشيت ربانيه جارى شده  ّ  ّچه که معرفت حق. ّ
 تمام و کامل نمى شود مگر بمتابعت آنچه امر

 در سنۀ قبل. فرموده و در کتاب الهى نازل شده 



 .کتاب اقدس از سماء عطاء مالک اسماء نازل 
 .ّموفق شويد  آنچه در او نازل شده انشاء ا بعمل به آن

  
 ٣٩ص 

  آوريل٢٤شانزدهم شهر الجالل              
 داء ندا مى نمايدّعلى النلم در هر حين باعا     

 من فانيم و ظهورات و الوان من: و مى گويد 
 حدثه در من پندُاز اختالفات و تغييرات م. فانى 

 معذلک بصر موجود نه تا. ّگيريد و متنبه شويد 
 سمع. مالحظه کند و سمع مشهود نه تا بشنود 

 حقيقى امروز ندا مى نمايد و مى گويد هنيئا
 ، امروز روز من است چه که نداء ا مرتفعلى 

 لى روز روز است و کينونت بصر مى گويد مريئا
 من است چه که جمال قدم از افق اعلى مشرق و

 ّبايد اهل بها از مالک اسما در کل احيان. الئح 
 سائل و آمل شوند که شايد اهل انشاء از فيوضات

 .ّايامش محروم نمانند 
  

 ٤٠ص 
  آوريل٢٥جالل                هفدهم شهر ال

 ن ويّيامريکه لم يزل و اليزال مقصود نب     
 ّغاية رجاى مرسلين بوده بارادۀ مطلقه و مشيت

 اوست موعودى که جميع کتب. نافذه ظاهر شده 
 الهى باو بشارت داده ، معذلک اهل ارض از او

 بگو اى. غافل و محجوب مشاهده مى شوند 
 د شايد بعرفانش فائزّاولياى حق جهد نمائي

 اينست امرى که اگر. گرديد و بما ينبغى عامل 
 يک قطره در سبيلش کم شود صد هزار بحر مکافات

 بگو اى. آنرا مشاهده نمايد يعنى مالک شود 
 دوستان اين شأن عظيم را از دست مدهيد و از اين

 ر موهومّوصعباد عالم بت.  بلند غافل مشويد مقام
 اق نموده و مى نمايند و شماچه مقدار جانها انف



 .الحمد  بمقصود فائزيد و بموعود رسيده ايد 
ّباعانت حق جل جالله اين مقام را حفظ نمائيد و ّ 

ّبآنچه سبب و علت ارتفاع امر است تمسک  .جوئيد  ّ
  

 ٤١ص 
  آوريل٢٦هجدهم شهر الجالل                

 امروز روزيست که بحر رحمت ظاهر است     
 .تاب عنايت مشرق و سحاب جود مرتفع و آف

ّبايد نفوس پژمرده را بنسائم محبت و مودت ّ 
 ّاحباى الهى. ّو مياه مرحمت تازه و خرم نمود 

 در هر مجمع و محفلى که جمع شوند بايد بقسمى
 خضوع و خشوع از هر يک در تسبيح و تقديس الهى

 شهادت دهندّمحل ّظاهر شود که ذرات تراب آن 
  آنّ بيانات روحانيۀمع و جذبۀبخلوص آن ج

ّانفس زکيه ذرات آن تراب را اخذ نمايد نه ّ 
 ا افضلنکه تراب بلسان حال ذکر نمايد انآ

ّمنکم چه که در حمل مشقات فالحين صابرم و بکل ّّ 
 ّذى روح اعطاى فيض فياض که در من وديعه

  اين مقاماتمع همۀ. گذارده نموده و مى نمايم 
 تحصى که جميع مايحتاجعاليه و ظهورات ال

 وجود از من ظاهر است باحدى فخر ننموده و
 ...ّنمى نمايم و بکمال خضوع در زير قدم کل ساکنم 

  
 ٤٢ص 

  آوريل٢٧نوزدهم شهر الجالل               
ّبايد کل با يکديگر برفق و مدارا و محبت      ّ 

 سلوک نمايند و اگر نفسى از ادراک بعضى مراتب
 ا نرسيده باشد بايد بکمال لطف وعاجز باشد ي

ّشفقت با او تکلم نمايند و او را متذکر کنند من ّ 
 .ّدون آنکه در خود فضلى و علوى مشاهده نمايند 

 ديگر نبايد. اصل اليوم اخذ از بحر فيوضاتست 
 ّيکى کفى. نظر به کوچک و بزرگى ظروف باشد 



 بىوه و ديگرى کأسى و همچنين ديگرى کاخذ نمود
 ّامروز نظر کل بايد بامورى باشد. رى ْدِى قو ديگر

 ّحق شاهد و گواه. که سبب انتشار امر ا گردد 
 ّاست که ضرى از براى اين امر اليوم اعظم از فساد

  احبابما بينو نزاع و جدال و کدورت و برودت 
ّاز حق جل جالله بخواهيد که... نبوده و نيست  ّ 

 ّخشوع در حبّبلذت اعمال در سبيل او و خضوع و 
 از خود بگذريد و در سايرين. او مرزوق شويد 

 ...داريد   جهد را در تربيت ناس مبذولىمنتها. نگريد 
  

 ٤٣ص 
  آوريل٢٨ّاول شهر الجمال                 

 جميع احزاب مختلفه ارض منتظر و چون     
ّآفتاب حقيقت از افق عالم طالع ، کل معرض اال ّ 

 اليوم مقامات نفوس مؤمنه ذکراگر . من شاء ا 
 .شود بيم آنست از فرط سرور بعضى هالک شوند 

 نطفۀ يک ساله يوم ظهور: نقطۀ بيان ميفرمايد 
 و همچنين. ّاو اقوى است از کل من فى البيان 

 ّو قد کتبت جوهرة فى ذکره و هو انه: ميفرمايد 
 اگر نفسى. تى و ال بمانزل فى البيان اليشار باشار

 ّور مستوره در اين کلمۀ عليا تفکر نمايددر بح
 فى الجمله بر مقام اين امر اعظم اقدس اعلى آگاه

 مقام ظهور که معلوم شد ، مقام طائفين. شود 
َلعمر ا نفسى که از نفسى. معلوم و واضح است  َ 

 در اين امر برآيد ، معادله نمى نمايد باو کنوز
 .طوبى لمن فاز و ويل للغافلين . ارض 

  
 ٤٤ص 
  آوريل٢٩ شهر الجمال                 دوم
 .فى الحقيقه امروز روز مشاهده و اصغاست      

 هم نداى الهى مرتفع است و هم انوار وجه از افق
 بايد جميع آنچه شنيده شد. ظهور مشرق و الئح 



 ّمحو نمود و بعدل و انصاف در آيات و بينات و
 ه که درامروز عظيم است چ. ظهورات ناظر شد 

 جميع انبياء و. جميع کتب بيوم ا معروف 
 اصفياء طالب لقاى اين يوم بديع بوده اند و

 همچنين احزاب مختلفۀ ارض و چون آفتاب ظهور
ّاز سماء مشيت الهى اشراق نمود کل منصعق و ّ 

 ّيا ايها. ّمدهوش مشاهده گشتند اال من شاء ا 
 ه منع نمود وّالذاکر حجاب اکبر بشر را از مشاهد

 انشاء ا آفاق بنور. از شنيدن ندا باز داشت 
ّاتفاق منور شود و در جبين جميع من على االرض ّ 

 ...نقش خاتم الملک  منطبع گردد 
  

 ٤٥ص 
  آوريل٣٠ شهر الجمال                 سوم
 ميقات امم منقضى شد و وعده هاى الهى که در     

 ع ظاهر گشت وّکتب مقدسه مذکور است جمي
 شريعة ا از صهيون جارى و اراضى و جبال

ّاورشليم بتجليات انوار رب مزين  ّ  طوبى لمن. ّ
ّتفکر فيما نزل فى کتب ا المهيمن القيوم  ّ  اى. ّ

 ّدوستان الهى تفکر نمائيد و بآذان واعيه اصغاى
 کلمة ا کنيد تا از فضل و رحمت او از زالل استقامت

 .بر امر ا مثل جبل راسخ و ثابت باشيد بياشاميد و 
  وةّادخل الى الصخر: " يا ميفرمايد در کتاب اشع

ّ فى التراب من امام هيبة الربئاختب ّ   و من بهاءّ
 ّاگر نفسى در همين آيه تفکر نمايد بر. " عظمته 

 و. ّعظمت امر و جاللت قدر يوم ا مطلع مى شود 
 ّو يسمو الرب وحده " :در آخر آيه مذکور مى فرمايد 

 ّامروز روزى است که ذکرش در کل" . فى ذلک اليوم 
 ...کتب از قلم امر ثبت گشته 

  
 ٤٦ص 

  مى١چهارم شهر الجمال                



 چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات     
 سبقت" مسدود شد ، لهذا باقتضاى رحمت واسعه 

  "ءىشّ و وسعت رحمتى کل ءّته کل شىرحم
 جواهر قدس نورانى را از عوالم روح روحانى
 ّبهياکل عز انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود تا

ّحکايت نمايند از آن ذات ازليه و ساذج قدميه و ّ 
ّاين مراياى قدسيه و مطالع هويه بتمامهم از آن ّ 

 .شمس وجود و جوهر مقصود حکايت مى نمايند 
 شان از قدرتمثال علم ايشان از علم او و قدرت اي

 او و سلطنت ايشان از سلطنت او و جمال ايشان
 و ايشانند. از جمال او و ظهور ايشان از ظهور او 

 ّمخازن علوم ربانى و مواقع حکمت صمدانى و مظاهر
 ...فيض نامتناهى و مطالع شمس اليزالى 

  
 ٤٧ص 

  مى٢پنجم شهر الجمال                 
  باقى گلى شکفته که همۀاى بلبالن فانى در گلزار     

 .گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بى مقدار 
 پس از جان بخروشيد و از دل بسروشيد و از روان
 بنوشيد و از تن بکوشيد که شايد ببوستان وصال

 ّدر آئيد و از گل بى مثال ببوئيد و از لقاى بى زوال حصه
 وبريد و از اين نسيم خوش صباى معنوى غافل نشويد 

 اين.  قدس روحانى بى نصيب نمانيد از اين رائحۀ
 پند بندها بگسلد و سلسلۀ جنون عشق را بجنباند ،
 دلها را بدلدار رساند و جانها را بجانان سپارد ،

 .قفس بشکند و چون طير روحى قصد آشيان قدس کند 
 چه شبها که رفت و چه روزها که درگذشت و چه وقتها

 ها که بانتها آمده و جزکه بآخر رسيد و چه ساعت
َباشتغال دنياى فانى نفسى برنيامد   سعى نمائيد. َ

َتا اين چند نفسى که باقى مانده باطل نشود  َ... 
  

 ٤٨ص 



  مى٣ششم شهر الجمال                  
 ّمظلوميت انبياء و اصفياء و اولياى الهى را     

ّاستماع نمودى ، تفکر نما که سبب چه بود و علت ّ 
 در هيچ عهد و عصرى انبياء از شماتت اعداء و. چه 

 ظلم اشقيا و اعراض علماء که در لباس زهد و تقوى
 ّدر ليالى و ايام به. ظاهر بودند آسودگى نيافتند 

ّباليائى مبتال بودند که جز علم حق جل جالله ّ 
 حال در اين مظلوم. احصا ننموده و نخواهد نمود 

 نات ظاهر شده وّمع آنکه بآيات بي. مالحظه کن 
 آنچه در ارض واقع گشته از قبل بکمال تصريح خبر
 داده و مع آنکه از اهل علم نبوده و بمدارس نرفته
ّو مباحث نديده ، فنون و علوم ربانيه بمثابه غيث ّ 

  عباد نازل و جارى شده ، چگونه برما بينهاطل 
 ّاکثر ايام در دست. اعراض و اعتراض قيام نمودند 

 .عظيم ساکن   و در آخر بظلم مبين در اين سجناعداء مبتال
  

 ٤٩ص 
  مى٤هفتم شهر الجمال                 

ّحمد مقدس از عرفان ممکنات و منزه از ادراک      ّ 
 ّمدرکات مليک عز بى مثالى را سزاست که لم يزل
 ّمقدس از ذکر دون خود بوده و اليزال متعالى از

 ز طمطام رحمتموجى ا...  خواهد بود ما سوىوصف 
ّبى زوالش جميع ممکنات را بطراز عز هستى مزين ّ 
 نموده و نفحه اى از نفحات رضوان بى مثالش تمام

ّموجودات را بخلعت عز قدسى مکرم داشته و ّ 
ّ مطفحه از قمقام بحر مشيت سلطان احديتشبرشحۀ ّ 

 ۀصه بما النهايه را از عدم محض بعرخلق النهاي
 ايع جودش را تعطيل اخذلم يزل بد. وجود آورده 

 ننموده و اليزال ظهورات فيض فضلش را وقوف
ّاز اول ال اول خلق فرموده والى آخر ال آخر. نديده  ّ 

 خلق خواهد فرمود و در هر دورى از ادوار و کورى
 ات ظهورات فطرتهاى بديع خوديّاز اکوار از تجل



 خلق را جديد فرموده تا جميع آنچه در سماوات و
ّچه از آيات عز آفاقيه و چه از ظهوراتارضينند ،  ّ 

ّ عز احديتش رحمت خمخانۀّقدس انفسيه از بادۀ ّ 
  

 ٥٠ص 
 محروم نمانند و از رشحات فيوضات سحاب

 ...يوس نگردند أمکرمتش م
  

 ٥١ص 
  مى٥هشتم شهر الجمال                 

ّچقدر متحير است اين ذرۀ       ّ از تعمقءى ال شّ
  قدس عرفان تو و چه مقدار عاجزّدر غمرات لجۀ

 ّاست از تفکر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع
 اگر بگويم ببصر در آئى ، بصر خود را نبيند چگونه. تو 

 و اگر گويم بقلب ادراک شوى ، قلب. تو را بيند 
 ّعارف بمقامات تجلى در خود نشده چگونه تو را عارف

 فانّاگر گويم معروفى ، تو مقدس از عر. شود 
 موجودات بوده ، و اگر بگويم غير معروفى ، تو

 اگر. مشهورتر از آنى که مستور و غير معروف مانى 
 چه لم يزل ابواب فضل و وصل و لقايت بر وجه
 ّممکنات مفتوح و تجليات انوار جمال بى مثالت

 بر اعراش وجود از مشهود و مفقود مستوى ، مع ظهور
 ، شهادت ميدهمّاين فضل اعظم و عنايت اتم اقوم 

 ّکه ساحت جالل قدست از عرفان غير مقدس بوده
 .بود  ّ منزه خواهدما سوىو بساط اجالل انست از ادراک 

  
 ٥٢ص 

  مى٦نهم شهر الجمال                  
 ّمقصود از آفرينش عرفان حق و لقاى آن بوده     

 ّو خواهد بود چنانچه در جميع کتب الهيه و صحف
ّمتقنۀ رباني  ه من غير حجاب اين مطلب احلى وّ

 و هر نفسى که به آن. مقصد اعلى مذکور و واضح است 



 ّصبح هدايت و فجر احديت فائز شد بمقام قرب و
 ّوصل که اصل جنت و اعلى الجنان است فائز گرديد

 و بمقام قاب قوسين که وراى سدرۀ منتهى است
 نفىّوارد شد و اال در امکنۀ بعد که اصل نار و حقيقت 

 است ساکن بوده و خواهد بود اگر چه در ظاهر بر اکراس
 بلى آن سماء. رفيعه و اعراش منيعه جالس باشد 

 حقيقت قادر و مقتدر است که جميع ناس را از شمال
بعد و هوى بيمين قرب و لقا رساند ، لو شاء ا 

ّليکون الناس امة واحدة    مقصود صعود انفسو لکن. ّ
ّطيبه و جواهر مجر  ّده است که بفطرت اصليه ، خودّ

 بشاطى بحر اعظم وارد شوند تا طالبان جمال
  ضالل و اضالل از يکديگرذوالجالل از عاکفان امکنۀ

 ...مفصول و ممتاز شوند 
  

 ٥٣ص 
  مى٧دهم شهر الجمال                  

ّو ما سمعت فى خليل الرحمن انه حق ال ريب ...      ّ ّ 
 بح اسمعيل تا آنکه ظاهر شودمور شدند بذأم. فيه 

 و. استقامت و انقطاع او در امر ا بين ما سواه 
 مقصود از ذبح او هم فدائى بود از براى عصيان و

 خطاهاى من على االرض ، چنانچه عيسى ابن مريم
ّهم اين مقام را از حق جل و عز خواستند و همچنين ّ ّ 

  برّاحدى اطالع. رسول ا حسين را فدا نمودند 
ّعنايات خفيۀ حق و رحمت محيطۀ او نداشته و ّ 

 نظر بعصيان اهل عالم و خطاهاى واقعه. ندارد 
 در آن و مصيبات وارده بر اصفياء و اولياء ، جميع

  الطافو لکنّمستحق هالکت بوده و هستند 
 ّمکنونۀ الهيه بسببى از اسباب ظاهره و باطنه

 .ّمن الثابتين   و کنّتفکر لتعرف. حفظ فرموده و مى فرمايد 
  

 ٥٤ص 
  مى٨يازدهم شهر الجمال               



 گان دو چيزدخواست يزدان از پديدارى فرستا     
 نخستين رهانيدن مردمان از تيرگى نادانى: بود 

  آسايش ايشاندوم. و رهنمائى بروشنائى دانائى 
 پيمبران چون. و شناختن و دانستن راههاى آن 

 رش گيتى و کسان آن پرداخته اندپزشکانند که بپرو
 .تا بدرمان يگانگى بيمارى بيگانگى را چاره نمايند 
 در کردار و رفتار پزشک جاى گفتار نه ، زيرا که او بر
 چگونگى کالبد و بيماريهاى آن آگاه است و هرگز مرغ

 .بينش مردمان زمين بفراز آسمان دانش او نرسد 
 ه يکسانپس اگر رفتار امروز پزشک را با گذشت

 نبينند جاى گفتار نه ، چه که هر روز بيمار را روش
 جداگانه سزاوار و همچنين پيمبران يزدان هرگاه

 که جهان را بخورشيد تابان دانش درخشان نمودند ،
 بهر چه سزاوار آن روز بود مردم را بسوى خداوند يکتا
 خواندند و آنها را از تيرگى نادانى بروشنائى دانائى

  .راه نمودند
 
 ٥٥ص  

  مى٩دوازدهم شهر الجمال              
ّيا معشر العلماء اتقوا ا ثم انصفوا فى امر      ّ 

ّهذا االمى  ...ّالقيوم  ّ الذى شهدت له کتب ا المهيمنّ
 اين مظلوم با شما و امثال. بترسيد از خداوند يکتا     

 شما معاشر نبوده و کتب شما را نديده و در مجلس
 شهادت ميدهد به آنچه گفته. يس وارد نشده تدر

 آخر انصاف کجا. شد کاله او و زلف او و لباس او 
 رفته ، هيکل عدل در چه مکان آرميده ، چشم بگشائيد
 ّو بديدۀ بصيرت نظر نمائيد و تفکر کنيد شايد از انوار

 آفتاب بيان محروم نمانيد و از امواج بحر عرفان
 را و آحاد ناس اعتراضبعضى از ام. ممنوع نشويد 

 بگو. نموده اند که اين مظلوم از علما و سادات نبوده 
 ّاى اهل انصاف اگر فى الجمله تفکر نمائيد صد هزار

 قد اظهر. بار اين مقام را اعظم شمريد و اکبر دانيد 



 ا امره من بيت ماکان فيه ما عند العلماء
 او را بيدارنسمة ا . و الفقهاء و العرفاء و االدباء 

  
 ٥٦ص 

 ا انتبه قام و نادىّمفل. نمود و به ندا امر فرمود 
ّالکل الى ا رب العالمين  ّ... 

  
 ٥٧ص 

  مى١٠سيزدهم شهر الجمال               
 اى بى خبران سر از نوم غفلت برداريد و انوارش     

 ...که عالم را احاطه نموده مشاهده کنيد 
 م بآفتاب فلک بقاء کهاى صاحبان بغضاء قس    

 اگر امر بدست اين عبد بود هرگز خود را معروف
 نمى نمودم چه که اسم مذکورم ننگ دارد از ذکر اين

 حين که ساکن شده وهر و در . السن غير طاهرۀ کاذبه 
 صمت اختيار نمودم ، روح القدس از يمينم ناطق

 جهم و روح االمين فوقّشده و روح االعظم قدام و
 روح البهاء در صدرم ندا فرموده و حال اگررأسم و 

 بسمع لطيف استماع شود از جميع اعضاء و احشاء
 ّو عروق و اظفار نداء ا را استماع نمائيد حتى از

ّشعراتم مى شنويد بانه ال اله اال هو و ان هذا الجمال ّ ّ 
 ...ّلبهائه لمن فى السموات و االرضين 

  
 ٥٨ص 

  مى١١        چهاردهم شهر الجمال      
ّيا ارض الطاء ياد آر هنگامى را که مقر عرش      ّ 

 چه مقدار. بودى و انوارش از در و ديوارت هويدا 
ّاز نفوس مقدسۀ مطمئنه که بحبت جان دادند و ّ ّ 

 طوبى از براى تو و از براى. روان ايثار نمودند 
 ّهر صاحب شمى عرف. نفوسى که در تو ساکنند 

 در تو پديد آمد آنچه مستور. ى يابد مقصود را از تو م
 کدام. بود و از تو ظاهر شد آنچه پوشيده و پنهان 



 عاشق صادق را ذکر نمايم که در تو جان داد و در خاکت
 نفحات قميص الهى از تو قطع نشده و. پنهان شد 

 ما ذکر مى نمائيم ترا و مظلومان و. نخواهد شد 
 ض طاء حالاى ار... مظلوماتى که در تو مستورند 

ّهم از فضل الهى محل و مقر دوستان حقى   طوبى. ّّ
 ين هاجروا اليک فى سبيل ا مالکذّلهم و لل

 طوبى از براى نفوسى که بذکر. هذا اليوم البديع 
 ايشانند. ّو ثناى حق ناطقند و بخدمت امر مشغول 

 .آن نفوسى که در کتب قبل مذکورند 
  

 ٥٩ص 
  مى١٢        پانزدهم شهر الجمال      

 عالم منقلب است و انقالب او يوما فيوما در     
 ّتزايد و وجه آن بر غفلت و ال مذهبى متوجه و اين

 ّفقره شدت خواهد نمود و زياد خواهد شد بشأنى که
ّذکر آن حال مقتضى نه و مدتى بر اين نهج ايام ّ 
 ّميرود و اذا تم الميقات يظهر بغتة مايرتعد به

 ...على االفنان  ّعالم و تغرد العنادلاذا ترتفع اال. فرائص العالم 
  

 ٦٠ص 
  مى١٣شانزدهم شهر الجمال              

 يا ثمرتى و يا ورقتى عليک بهائى و رحمتى     
 اگر در دفتر عالم. محزون مباش از آنچه وارد شده 

 ّنظر نمائى مشاهده کنى آنچه را که هم و غم را رفع
 امر از آمر حقيقى ظاهر و اين دريا ثمرتى دو . نمايد 

 مقامات قضا و قدر است ، اطاعتش الزم و تسليم
 اجليست محتوم و همچنين اجليست بقول: واجب 

ّاما اول بايد بآن تسليم نمود چه که. ّخلق معلق  ّ 
 ّ حق قادر بر تغيير و تبديل آن بودهو لکنحتم است 

 ّ ضرش اعظم است از قبل ، لذا تفويضو لکنو هست 
ّو اما اجل معلق بمسئلت و دعا. ّو توکل محبوب  ّ 

 انشاء ا آن ثمره و من معها. رفع شده و مى شود 



 ...از آن محفوظند 
  

 ٦١ص 
  مى١٤هفدهم شهر الجمال                

 ّ بوده که کل اسماء و صفات وآن جنابمعلوم      
 جميع اشياء از آنچه ظاهر و مشهود است و از آنچه

  غير مشهود بعد از کشف حجبات عن وجههاباطن و
ّلن يبقى منها اال آية ا التى اودعها فيها و هى ّ 

ّباقية الى ماشاء ا ربک و رب السموات و االرضين ّّ 
 تا چه رسد بمؤمن که مقصود از آفرينش ، وجود و حيات
ّاو بوده و چنانچه اسم ايمان از اول ال اول و الى آخر ّ 

 ّود و همچنين مؤمن باقى و حى بودهال آخر خواهد ب
ّو خواهد بود و لم يزل و اليزال طائف حول مشيت ا 
 بوده و اوست باقى ببقاء ا و دائم بدوام او و ظاهر

 و اين مشهود است که اعلى. بظهور او و باطن بامر او 
 ّافق بقا مقر مؤمنين با و آيات او بوده ، ابدا فنا

 ...ه نجويد د قدس راعبه آن مق
  

 ٦٢ص 
  مى١٥هجدهم شهر الجمال                

 باسمم حجبات غليظه را بر دريد و اصنام تقليد     
 ّرا بقوت توحيد بشکنيد و بفضاى رضوان قدس

 نفس را از آاليش ما سوى ا. رحمن وارد شويد 
ّمطهر نمائيد و در موطن امر کبرى و مقر عصمت عظمى ّ 

 اب نفس ، خود را محتجببحج. آسايش کنيد 
 مسازيد ، چه که هر نفسى را کامل خلق نمودم تا کمال

 پس در اين صورت هر نفسى. صنعم مشهود آيد 
 بنفسه قابل ادراک جمال سبحان بوده و خواهد بود ،
 چه اگر قابل اين مقام نباشد تکليف از او ساقط ، و

 الؤکبر بين يدى ا اگر از نفسى سدر محضر حشر ا
 د که چرا بجمالم مؤمن نشده و از نفسم اعراضشو

 ّنموده و او متمسک شود بجميع اهل عالم و معروض



 ّدارد که چون احدى اقبال ننمود و کل را معرض
 مشاهده نمودم ، لذا اقتدا بايشان نموده از جمال
 ّابديه دور مانده ام ، هرگز اين عذر مسموع نيايد و

 فسى بدون اومقبول نگردد ، چه که ايمان هيچ ن
 ...ّمعلق نبوده و نخواهد بود 

  
 ٦٣ص 

  مى١٦نوزدهم شهر الجمال               
 و اينکه.  است ّروح در رتبۀ خود قائم و مستقر ...     

 در مريض ضعف مشاهده مى شود بواسطه اسباب مانعه
 مث در. ّبوده و اال در اصل ، ضعف بروح راجع نه 

  و روشن است و لکنءىضم. سراج مالحظه نمائيد 
 اگر حائلى مانع شود ، در اين صورت نور او ممنوع ،

  بوده و لکن باسبابءىمع آنکه در رتبه خود مض
 مانعه اشراق نور منع شده و همچنين مريض در حالت
 ّمرض ، ظهور قدرت و قوت روح بسبب اسباب حائله

  بعد از خروج از بدن ، بقدرتو لکنممنوع و مستور 
 و غلبه اى ظاهر که شبه آن ممکن نه و ارواحّو قوت 

ّلطيفۀ طيبۀ مقدسه بکمال قدرت و انبساط بوده  ...و خواهد بود  ّ
  

 ٦٤ص 
  مى١٧ّاول شهر العظمة                 

 ال از بقاى روح نمودى ، اين مظلومسؤاينکه  ...     
 ّال از کيفيتسؤو اينکه . شهادت ميدهد بر بقاى آن 

ّ انه ال يوصف و ال ينبغى ان يذکر االآن نمودى ،  على ّ
 انبياء و مرسلين محض هدايت خلق. قدر معلوم 

 ّبصراط مستقيم حق آمده اند و مقصود آنکه عباد تربيت
 شوند تا در حين صعود با کمال تقديس و تنزيه و

 لعمر ا اشراقات. انقطاع قصد رفيق اعلى نمايند 
 .قامات امم است ات عالم و ميّآن ارواح سبب ترق

 ّ وجود و علت عظمى از براى ظهوراتايشانند مايۀ
 .ّبهم تمطر السحاب و تنبت االرض . و صنايع عالم 



  موجودمبدأّ از اشياء بى سبب و علت و ىيئشهيچ 
 ...ّنه و سبب اعظم ارواح مجرده بوده و خواهد بود 

  
 ٦٥ص 
  مى١٨ شهر العظمة                 دوم

 ّگر در اعمال انبياء تفکر نمائى بيقين مبينا ...     
 .شهادت ميدهى که غير اين عالم عالمها است 

 حکماى ارض چنانچه در لوح حکمت از قلم اعلى
 نازل اکثرى بآنچه در کتب الهى نازل ، قائل و

 ن که بطبيعت قائلنديّ طبيعيو لکن. معترفند 
 د و انبياء نوشته اند که ايشان حکيم بوده اندر بارۀ

 ّنظر بتربيت عباد ذکر مراتب جنت و نار و ثواب و
 حال مالحظه نمائيد جميع در هر. عذاب نموده اند 
ّستند انبياء را مقدم بر کل مىعالمى که بوده و ه ّ  

 ّبعضى آن جواهر مجرده را حکيم گويند و. دانند 
 حال امثال اين نفوس. برخى من قبل ا ميدانند 

 نحصر باين عالم ميدانستند ،اگر عوالم الهى را م
 اتىّهرگز خود را بدست اعداء نميدادند و عذاب و مشق

 ...ّکه شبه و مثل نداشته تحمل نمى فرمودند 
  

 ٦٦ص 
  مى١٩ شهر العظمة                 سوم
 ال نموديد روح بعد از خراب بدن بکجاسؤو اينکه      

 ّراجع مى شود ؟ اگر بحق منسوب است برفيق اعلى
 لعمر ا بمقامى راجع مى شود که جميع السن. راجع 

 هر نفسى که در امر ا. و اقالم از ذکرش عاجز است 
 ثابت و راسخ است بعد از صعود ، جميع عوالم از او

 اوست مايۀ ظهور عالم و. کسب فيض مى نمايند 
 صنايع او و اشياء ظاهره در او بامر سلطان حقيقى

 خمير مالحظه نمائيد کهدر . ّو مربى حقيقى 
 .ّمحتاجست بمايه و ارواح مجرده ، مايۀ عالمند 

ّتفکر و کن من الشاکرين  ّ... 



  
 ٦٧ص 

  مى٢٠چهارم شهر العظمة                
ّحق را مقدس از کل مشاهده کن     ٠٠٠   ّ  ّاوست مجلى. ّ

ّبر کل و مقدس از کل  ّ  اصل معنى توحيد اينست که. ّ
ّمن بر کل و مجلى بر مراياىّحق وحده را مهي ّ 

ّکل را قائم به او و مستمد. موجودات مشاهده نمائيد  ّ 
 .اينست معنى توحيد و مقصود از آن . از او دانيد 

 ّبعضى از متوهمين باوهام خود جميع اشياء را شريک
 .ّحق نموده اند و مع ذلک خود را اهل توحيد شمرده اند 

 قليد و تقييد و تحديدآن نفوس اهل ت. ّال و نفسه الحق 
 توحيد آنست که يک را يک دانند و. بوده و خواهند بود 

  و جوهر يک دانند را ّمقدس از اعداد شمرند نه آنکه دو
 ّتوحيد آنکه مطلع ظهور حق را با غيب منيع اليدرک

 باين معنى که افعال و اعمال و اوامر و. يک دانى 
 .صل و ذکر و اشاره نواهى او را از او دانى من غير فصل و و

 ...اينست منتهى مقامات مراتب توحيد 
  

 ٦٨ص 
  مى٢١پنجم شهر العظمة                 

 اهل بهاء که در... ّو اما ماسئلت من االرواح      
ّ الهيه ساکنند ، کل از احوال يکديگر مطلعسفينۀ ّ ّ 

 اين مقام منوط. نوس و مصاحب و معاشر أو با هم م
 نفوسى که در يک. مال نفوس است به ايقان و اع

ّدرجه واقفند ، مطلعند از کم ّيات و کيفيات و درائجّ ّ 
 و مقامات يکديگر و نفوسى که در تحت اين نفوس

 هبر مراتب و مقامات نفوس عاليّهو حقه  واقعند ، کما
ّو اما ارواح کفار لعمرى... ّاز خود اطالع نيابند  ّ 

  ينوحون وحين االحتضار يعرفون مافات عنهم و
 .ّيتضرعون و کذلک بعد خروج ارواحهم من ابدانهم 
 ّاين بسى معلوم و واضح است که کل بعد از موت

 قسم بآفتاب. ّمطلع به افعال و اعمال خود خواهند شد 



 ّافق اقتدار که اهل حق را در آن حين فرحى دست
 دهد که ذکر آن ممکن نه و همچنين اصحاب ضالل

 ...ّمتصور نه  تى رو نمايد که فوق آنرا خوف و اضطراب و وحش
  

 ٦٩ص 
  مى٢٢ششم شهر العظمة                  

 ّاليوم بايد احباى الهى ناظر بظهور و مايظهر     
 ّبعضى روايات قبليه اصلى نداشته و. منه باشند 

 ندارد و آنچه هم ملل قبل ادراک کرده اند و در کتب
 ده ، چنانچهذکر نموده اند اکثر آن بهواى نفس بو

 مشاهده نموده ايد که آنچه در دست ناس موجود است
ّاز معانى و تأويالت کلمات الهيه ، اکثرى بغير حق ّ 
 بوده چنانچه بعد از خرق حجاب بعضى معلوم و

 ّواضح شد و تصديق نمودند که کلمه اى از کلمات الهيه
 ّمقصود آنکه اگر احباى الهى. را ادراک ننموده بودند 

 مع را از آنچه از قبل شنيده اند طاهرقلب و س
 ه بمطلع امر و ماظهر من عندهّجنمايند و بتمام تو

 .ّناظر شوند عند ا احب بوده 
  

 ٧٠ص 
  مى٢٣هفتم شهر العظمة                 

 ّنقطۀ اولى روح من فى الملک فداه بمحمد     
 حسن نجفى که از علماى بزرگ و مشايخ کبير

 ما مبعوث... " وم فرموده اند که محسوب بود مرق
 فرموديم على را از مرقد او و او را بالواح مبين

 و اگر تو عارف مى شدى. بسوى تو فرستاديم 
 و ساجد بين يدى او مى گشتى هر آينه بهتر بود از

 و از حرف. عبادت هفتاد سنه که عبادت نموده 
ّاول تو محمد رسول ا را مبعوث مى فرموديم و از ّ 
 حرف ثانى تو حرف ثالث را که امام حسن باشد

  تو از اين شأن محتجب ماندى و عنايتو لکن
 حال مالحظۀ. انتهى . " فرموديم بآنکه سزاوار بود 



 بزرگى امر را نمائيد که چه مقدار عظيم و بزرگ است
 ّو آن على که فرستاده اند نزد شيخ مذکور مال على

 رت مظهر ظهور قدو ديگر مالحظۀ. بسطامى بوده 
 را فرمائيد که بحرفى از اسم عباد خود اگر بخواهد

ّجميع هياکل احديه و مظاهر صمديه را خلق فرمايد  ّ. 
  

 ٧١ص 
  مى٢٤هشتم شهر العظمة                 

  بروز صفات وّحالَآنچه در آسمانها و زمين است م     
ّاسماى الهى هستند ، چنانچه در هر ذره اى آثار تجلى ّ 
 آن شمس حقيقى ظاهر و هويداست که گويا بدون

  بخلعتئىشيّظهور آن تجلى در عالم ملکى هيچ 
 چه. ّهستى مفتخر نيايد و بوجود مشرف نشود 

 ّآفتابهاى معارف که در ذره مستور شده و چه بحرهاى
 ّخاصه انسان که از. حکمت که در قطره پنهان گشته 

 ينبين موجودات باين خلع تخصيص يافته و با
 شرافت ممتاز گشته ، چنانچه جميع صفات و اسماى
 الهى از مظاهر انسانى بنحو اکمل و اشرف ظاهر و

 .ّهويدا است و کل اين اسماء و صفات راجع به اوست 
ّاالنسان سرى و انا سره : " اينست که فرموده  ّ" . 

  
 ٧٢ص 

  مى٢٥نهم شهر العظمة                  
 مه ناطق و لکن نفوسى کهکتاب الهى ظاهر و کل    

ّباو متمسک و سبب و علت انتشار گردند مشاهده ّ 
 ّنمى شود اال قليل و آن قليل اکسير احمر است از

 ّبراى نحاس عالم ، و درياق اکبر از براى صحت بنى
 ابدع ّه منوط به قبول اين امر اعزحيات باقي. آدم 

 اى دوستان الهى بشنويد نداى مظلوم. اعلى است 
 ّ بآنچه سبب ارتفاع امر الهى است تمسکرا و

 .ّانه يهدى من يشاء الى صراطه المستقيم . نمائيد 
 ّاين امريست ، ضعيف از او بطراز قوت ظاهر و فقير



 بکمال روح و ريحان بمشورت. ّباکليل غنا مزين 
 الح عالم و انتشار امر مالک قدمّتمسک نمائيد و باص

 .عمر گرانمايه را مصروف داريد 
  

 ٧٣ص 
  مى٢٦دهم شهر العظمة                  

 از براى نعمت مراتب النهايه بوده و خواهد بود     
 ّاول نعمتى. در کتاب پروردگار تو و پروردگار عالميان 

 که بهيکل انسانى عنايت شد خرد بوده و هست و
ّمقصود از او عرفان حق جل جالله بوده   اوست. ّ

 هّبين و در رتبۀ ثانيدى و اوست ممدرک و اوست ها
 بصر است چه که آگاهى عقل از گواهى بصر بوده و خواهد

 اد و ساير نعمت ها که درؤبود و همچنين سمع و ف
  تعالى تعالى هيکل انسانى ظاهر و مشهود است

 قادرى که اين قوا را در شخص انسانى خلق فرمود
 ّدر هر کدام آثار عظمت و قدرت و قوت. و ظاهر ساخت 

ّ حق جل جالله ظاهر و مشهود است حاطۀو ا  ّدر قوۀ. ّ
ّالمسه تفکر نما که جميع بدن را احاطه نموده مقر ّ 
ّسمع و بصر واحد و مقر او تمام بدن ، جلت عظمته ّ 

 اين در مقام انسان ذکر شد و لکن. و کبر سلطانه 
ّکليۀنعمت  ّ حقيقيۀ الهيه نفس ظهور است کهّ ّ 

 .اطنه طائف حول اوست جميع نعمتهاى ظاهره و ب
  

 ٧٤ص 
  مى٢٧يازدهم شهر العظمة               

  اهلو لکنّقلم اعلى در کل حين ندا مى فرمايد      
  دنيا اهل ملکوت اسماءالوان مختلفۀ. سمع کمياب 

 را مشغول نموده ، مع آنکه هر ذى بصر و ذى سمعى
 جميع اهل ارض در. شهادت بر فناى آن داده و ميدهد 

 .ّين عصر در حرکتند و سبب و علت آنرا نيافته اند ا
  که فى الحقيقهئىشيمشاهده مى شود اهل غرب بادنى 

 ّثمرى از او حاصل نه متمسک مى شوند بشأنى که الوف



 ّالوف در سبيل ظهور و ترقى آن جان داده و ميدهند و
  وّوع اين امر محکم متين که صيت و علاهل ايران م

 اى. طه نموده مخمود و افسرده اند ّسموش عالم را احا
 دوستان قدر و مقام خود را بدانيد زحمات خود را

  شمائيد ّبتوهمات اين و آن ضايع منمائيد
 شمائيد. عرفان و نسائم سحرگاهان  سماء انجم

ّه که حيات کل معلق به آن است و شمائيدمياه جاري ّ 
ّبکمال اتحاد و اتفاق جهد نمائيد که. احرف کتاب  ّ 

 .م الهى است  يوّشايد موفق شويد بآنچه سزاوار
  

 ٧٥ص 
  مى٢٨دوازدهم شهر العظمة              

 براستى مى گويم فساد و نزاع و مايکرهه العقول     
 ّجميع همت را در. ن انسان نبوده و نيست أيق شال

 هر نفسى که خود. تبليغ امر الهى مصروف داريد 
 ّيام نمايد و اال اناليق اين مقام اعلى است بآن ق

 ّ االمر الذى به تزعزعاخذ وکيال لنفسه فى اظهار هذأي
ّکل بنيان مرصوص و اندک  ت الجبال و انصعقتّ

  آنى از او را بصد هزار،اگر مقام اين يوم ظاهر. ّالنفوس 
 جان طالب و آمل شوند تا چه رسد بارض و زخارف

 ثّدر جميع امور بحکمت ناظر باشيد و باو متشب. آن 
ّانشاء ا کل موفق شوند بما اراده ا. ّو متمسک  ّ 

 ّيد گردند بر عرفان مقامات اولياى او کهؤو م
 .بخدمت قائم و بثنا ناطقند 

  
 ٧٦ص 

  مى٢٩سيزدهم شهر العظمة               
 ما هر کجا باشيم و هر چه بر ما وارد شود بايد     

 فق اعلىحزب ا بکمال استقامت و اطمينان با
 ناظر باشند و باصالح عالم و تربيت امم مشغول

 ّآنچه وارد شده و بشود سبب و علت ارتفاع. گردند 
ّخذوا امر ا و تمسکوا به انه. امر بوده و هست  ّ 



 باکمال شفقت و رحمت. مر حکيم آنزل من لدن 
 اهل عالم را بما ينتفع به انفسهم داللت کرديم

 فتاب حقيقت که از اعلىقسم به آ. و راه نموديم 
 افق عالم اشراق نموده حزب ا جز عمار و اصالح

 با. عالم و تهذيب امم مقصودى نداشته و ندارند 
 جميع ناس بصدق و صفا بوده اند ، ظاهرشان عين

 ...باطن و باطن نفس ظاهر 
  

 ٧٧ص 
  مى٣٠چهاردهم شهر العظمة              

 .طار عالم ضعيف شده  ايمان در اقّقوه و بنيۀ     
 .سوادنحاس ، امم را اخذ نموده . درياق اعظم الزم 
 يا حکيم آيا اکليل غلبه داراى آن. اکسير اعظم بايد 

  واحد راءىه در شقدرت بوده که اجزاى مختلف
 اگر چه. تبديل نمايد و بمقام ذهب ابريز رساند 

 ّتبديل آن صعب و مشکل بنظر مى آيد و لکن تبديل قوۀ
 نزد اين مظلوم آنچه.  ملکوتى ممکن ّسوتى بقوۀنا

 اين. ّاين قوه را تبديل نمايد اعظم از اکسير است 
 مقام و اين قدرت مخصوص است بکلمة ا. 

 
  

 ٧٨ص 
  مى٣١پانزدهم شهر العظمة                      

 ّ ذيل مقدس را بطين دنيا مياالئيد و،ّاى احباء     
 قسم به آفتاب. ّلهوى تکلم مکنيد ّبما اراد النفس و ا

 افق امر که از سماء سجن بکمال انوار و ضياء مشهود
 است ، مقبلين قبلۀ وجود اليوم بايد از غيب و شهود

ّمقدس و منزه باشند   اگر بتبليغ مشغول شوند. ّ
 ّولص و کمال انقطاع و استغناء و عله خاّجبايد بتو

 حاته به اشطار نفّجّهمت و تقديس فطرت تو
 الء ان يکون زادهمؤينبغى له. مختار نمايند 
ّالتوکل عل ّى ا و لباسهم حب ربهم العلّ  ّىّ



 .ّثر شود ؤاالبهى تا کلمات آن نفوس م
  

 ٧٩ص 
  ژوئن١شانزدهم شهر العظمة                      

ّبگو باحباى الهى که اول انسانيت انصاف است      ّ ّ 
 ّدرى تفکر در رزايا و بالياىق. و جميع امور منوط به آن 

 َاين مسجون نمائيد که تمام عمر در يد اعداء بوده و هر
 ّيوم در سبيل محبت الهى ببالئى مبتال تا آنکه امر

 حال اگر نفسى سبب شود. ا ما بين عباد مرتفع شد 
 ًا و جهرًا مشغول گردد ،ّو باوهام خود در تفريق ناس سر

  علىةو نفسه المهيمنل انصاف است ؟ ال او از اه
ّاليوم اليق آنکه کل به اسم اعظم متشبث... العالمين  ّ 

ّنيست مهرب و مفرى جز او و ناس را متحد. شوند  ّ 
  مقام قائم باشد و از اوّولى علاگر نفسى در اع. نمايند 

 کلماتى ظاهر شود که سبب تفريق ناس گردد از شاطى
ّبحر اعظم و علت توجه بشطرى جز مقام مح  مود مشهودّ

 ّه ، يشهد کلّ جهاتيّکه ظاهر است بحدود بشريۀ
ّاالکوان بانه محروم من نفحات الرحمن  ّ. 

  
 ٨٠ص 

  ژوئن٢هفدهم شهر العظمة                        
 مقصود از کتابهاى آسمانى و آيات الهى آنکه     

 مردمان براستى و دانائى تربيت شوند که سبب
 هر امرى که قلب را . راحت خود و بندگان شود

 راحت نمايد و بر بزرگى انسان بيفزايد و ناس را
 مقام انسان بلند. راضى دارد مقبول خواهد بود 

ّاست اگر بانسانيت مزين و اال پست تر از جميع ّ ّ 
 بگو اى دوستان امروز را. مخلوق مشاهده مى شود 

 غنيمت شمريد و خود را از فيوضات بحر تعالى
 ّاز حق مى طلبم جميع را بطراز. محروم ننمائيد 

 .ّعمل پاک و خالص در اين يوم مبارک مزين فرمايد 
 .ّانه هو المختار 



  
 ٨١ص 

  ژوئن٣هجدهم شهر العظمة                        
 .اى عباد براستى گفته مى شود و براستى بشنويد      

ّحق جل شأنه ناظر بقلوب عباد بوده و هست و دون ّ 
 ّو بحر و زخارف و الوان کل را بملوک وّآن از بر 

َسالطين و امرا واگذارده ، چه که ال زال علم يفعل َ 
 آنچه . ئل و ساطع و متألء امام ظهور بازغمايشا

 .ّامروز الزمست اطاعت حکومت و تمسک بحکمت 
 فى الحقيقه زمام حفظ و راحت و اطمينان در ظاهر

 استهّحق چنين خو.  اقتدار حکومت است در قبضۀ
 .ّو چنين مقدر فرموده 

  
 ٨٢ص 

  ژوئن٤نوزدهم شهر العظمة                       
 درد را.  دانا است کرگ جهان در دست پزش     

 هر روز را رازى. مى بيند و بدانائى درمان مى کند 
 درد امروز را درمانى و. است و هر سر را آوازى 

 يد و سخنامروز را نگران باش. فردا را درمان ديگر 
 ديده مى شود گيتى را دردهاى. از امروز رانيد 

 بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى
 مردمانى که از بادۀ خودبينى سرمست. انداخته 

 اينست. شده اند پزشک دانا را از او باز داشته اند 
  مردمان را گرفتار نموده اند ، نه دردکه خود و همۀ

 راست را کژ. شناسند ميدانند نه درمان مى 
 بشنويد. انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند 

 بايستيد و بگوئيد ، شايد آنان. آواز اين زندانى را 
 ...که در خوابند بيدار شوند 

  
 ٨٣ص 

ّاول شهر النور                            ژوئن٥ّ
 اليوم مقامات عنايات الهى مستور است ...     



 ود استعداد ظهور آن را نداشته وچه که عرصۀ وج
 ّ سوف يظهر امرًا من عنده انه التضعفهو لکنندارد 

ّقوة الجنود و ال سطوة الملوک ينطق بالحق و يدع ّ 
 جميع از براى اصالح. ّالکل الى الفرد الخبير 

 ّلعمر ا شئونات درنده هاى. عالم خلق شده اند 
 نشأن انسا. ارض اليق انسان نبوده و نيست 

 ت و بردبارى با جميع اهلّرحمت و محبت و شفق
 بگو اى دوستان اين کوثر. عالم بوده و خواهد بود 

 بنوشيد. اصفى از اصبع عنايت مالک اسماء جارى 
 و باسمش بنوشانيد تا اولياى ارض بيقين مبين
 ّبدانند که حق از براى چه آمده و ايشان از براى

 .چه خلق شده اند 
  

 ٨٤ص 
  ژوئن٦ّلنور                          شهر ادوم
ّ باتحاد توجه نمائيد و بنور،اى احزاب مختلفه      ّ 

ّاتفاق منور گرديد   ّه ا در مقرى حاضر شويدلوج. ّ
 و آنچه سبب اختالف است از ميان برداريد تا
 ّجميع عالم بانوار نير اعظم فائز گردند و در يک

 اين مظلوم. لس مدينه وارد شوند و بر يک سرير جا
ّاز اول ايام الى حين مقصودى جز آنچه ذکر شد ّ 

 ّشکى نيست جميع احزاب بافق. نداشته و ندارد 
ّاعلى متوجهند و بامر حق عامل ، نظر  ات بمقتضيّ

 ّ کل منو لکنعصر ، اوامر و احکام مختلف شده 
 و بعضى از. عند ا بوده و از نزد او نازل شده 

 بارى بعضد ايقان ،. هر گشته امور هم از عناد ظا
ّاصنام اوهام و اختالف را بشکنيد و باتحاد و اتفاق ّ 

 .ّتمسک نمائيد 
  

 ٨٥ص 
  ژوئن٧ّ شهر النور                         سوم
ّجميع احباى الهى را وصيت فرموديم که ذيل      ّ 



 ّمقدس را بطين اعمال ممنوعه و غبار اخالق مردوده
ّ وصيت فرموديم که بما نزلنياالئيد و همچنين ّ 

 ّاگر وصاياى الهيه را که. فى االلواح ناظر باشند 
 از مشرق قلم رحمانى اشراق فرمود بگوش جان

 مى شنيدند و باصغاى آن فائز مى گشتند ، حال اکثر
 ّمن فى االمکان را بخلعت هدايت مزين مشاهده

 لسان قدم در اين سجن اعظم مى.. .مى نموديد 
ّ اى احباى حق از مفازۀ: "فرمايد   ّ ضيقۀ نفس و هوىّ

ّبفضاهاى مقدسۀ احديه بشتابيد و در حديقۀ تقديس ّ 
ّو تنزيه مأوى گيريد تا از نفحات اعماليه کل بريه ّّ 

ّبشاطى عز احديه توجه نمايند  ّ ّ. 
  

 ٨٦ص 
  ژوئن٨ّچهارم شهر النور                        

 مع آنکه... کن ّ نظر باعمال حق ،اى ذبيح     
 ببالى اليحصى در دست اعداء مبتال ، جميع

 ساى ارض را واحدًا بعد واحد تبليغ نموديمؤر
 ...ّآنچه که ارادة ا بآن تعلق يافته بود 

 ّحال مع اين شغل اعظم اليق آنست که احباء
 ّکمر خدمت محکم کنند و بنصرت امر ا توجه

  مشغولنمايند نه آنکه بارتکاب امور شنيعه
ّحال قدرى تفکر نمائيد که دوستان حق... شوند  ّ 

 در چه مقام بايد حرکت نمايند و در چه هوا طيران
 ّضر اين مظلوم از سجن و تاراج و اسيرى... کنند 

ّو شهادت و ذلت ظاهره نبوده و نيست ، بلکه ضر ّ 
ّاعماليست که احباى حق بآن عاملند و آنرا ّ 

 .ّنسبت بحق ميدهند 
  

 ٨٧ص 
  ژوئن٩ّپنجم شهر النور                         

ّو در مقامى حضرت موجود در سبب و علت اوليۀ      ّ ّ 
  برّالبد: " سکون و راحت امم و عمار عالم مى فرمايد 



 اينست مجمع بزرگى در ارض برپا شود و ملوک و
 سالطين در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايند و

 ه براى آسايش عالم بصلحآن اينست که دول عظيم
ِمحکم متشبث شوند و اگر ملکى بر ملکى بر خيزد َِ َ ّ 

 در اينصورت. ّجميع متفقًا بر منع قيام نمايند 
ّعالم محتاج مهمات حربيه و صفوف عسکريه نبوده ّ ّ 
 .ّو نيست اال على قدر يحفظون به ممالکهم و بلدانهم

 .ّاينست سبب آسايش دولت و رعيت و مملکت 
 ا ملوک و سالطين که مراياى اسم عزيزانشاء 
 ند باين مقام فائز شوند و عالم را از سطوتا هىال

 .ظلم محفوظ دارند 
  

 ٨٨ص 
  ژوئن١٠ّششم شهر النور                          

 ّتوحيد بديع مقدس از تحديد و عرفان موجودات     
 ّساحت عز حضرت اليزالى را اليق و سزاست که لم

 ن قدس اجالل خود بوده و فىمکاليزال در ميزل و 
 ّازل االزال در مقعد و مقر استقالل و استجالل خود

 ّچقدر غنى و مستغنى بوده ذات منزهش. خواهد بود 
 از عرفان ممکنات و چه مقدار عالى و متعالى خواهد

  جود بحتّواز عل. ّبود از ذکر سکان ارضين و سماوات 
ّو سمو کرم صرف در کل ش  و يرى آيۀ عرفان يشهد ّمما ءىّ

  از عرفان حضرتشئىشيخود را وديعه گذارده تا هيچ 
 على مقداره و مراتبه محروم نماند و آن آيه ، مرآت

 جمال اوست در آفرينش و هر قدر سعى و مجاهده در
 تلطيف اين مرآت ارفع امنع شود ظهورات اسماء و
 صفات و شئونات علم و آيات در آن مرآت منطبع و

  فى مقامه و يعرفشىءّرتسم گردد على مقام يشهد کل م
 .ّاال هو  ّ على انه ال الهشىءّکل عن ّ حده و مقداره و يسمع شىءّکل 

  
 ٨٩ص 

  ژوئن١١ّهفتم شهر النور                         



 ّاگر چه جميع ايام را از بدايع فضلش نصيبى     
 ورّعلى ماهى عليه عنايت فرموده و لکن ايام ظه

 ّرا مقامى فوق ادراک مدرکين مقرر داشته ، چنانچه
ّاگر جميع قلوب من فى السموات و األرض در آن ايام ّ 
ّخوش صمدانى بآن شمس عز ربانى مقابل شوند و ّ 

 ّ نمايند جميع خود را مقدس و منير و صافى مشاهدهّتوجه
 ّاين است که در آن ايام احدى محتاج... نمايند 

 اهد بود ، چنانچه مالحظه شد کهباحدى نبوده و نخو
 ّاکثرى از قاصدين حرم ربانى در آن يوم الهى بعلوم

 و حکمتى ناطق شدند که بحرفى از آن ، دون آن نفوس
ّمقدسه اطالع نيافته و نخواهد يافت اگر چه بالف ّ 

 ّاينست که احباى. ّسنه بتعليم و تعلم مشغول شوند 
ّالهى در ايام شمس ربانى از کل علوم ّ   مستغنىّ

 و بى نياز بوده اند ، بلکه ينابيع علم و حکمت از قلوب
 .و فطرتشان من غير تعطيل و تأخير جارى و ساريست 

  
 ٩٠ص 

  ژوئن١٢ّهشتم شهر النور                         
 اى برادر من ، شخص مجاهد که اراده نمود قدم     

 طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان قدم گذارد ،
ّ در بدايت امر قلب را که محل ظهور و بروز تجلىبايد ّ 

  علوماسرار غيبى الهى است از جميع غبارات تيرۀ
 ّاکتسابى و اشارات مظاهر شيطانى پاک و منزه

 ّفرمايد و صدر را که سرير ورود و جلوس محبت محبوب
 ازلى است لطيف و نظيف نمايد و همچنين دل را از

 ّيه و صوربحنقوش ش آب و گل يعنى از جميع قۀعال
ّيه مقدس گرداند ، بقسمى که آثار حب و بغض درّظل ّ ّ 

 ّقلب نماند که مبادا آن حب او را بجهتى بى دليل
 ميل دهد و يا بغض او را از جهتى منع نمايد ، چنانچه

 اليوم اکثرى باين دو وجه از وجه باقى و حضرت
 ...معانى باز مانده اند 

  



 ٩١ص 
  ژوئن١٣                     ّنهم شهر النور     

 امروز هر صاحب بصرى انوار صبح ظهور را     
 ّمشاهده کند و هر صاحب سمعى نداى مکلم طور را

 امواج بحر رحمت الهى بکمال اوج. اصغا نمايد 
 ّظاهر ، بشأنيکه مشرق آيات و مطلع بينات با

 .جميع احزاب بى پرده و حجاب جالس و مؤانس 
 . آفاق بنفاق داخل و بوفاق خارج چه مقدار از اهل

 با عاصى و مطيع در. ّباب فضل بر وجوه کل مفتوح 
 ظاهر بيک قسم معاشر که شايد بدکاران بدرياى

ّتجليات اسم ستار. بخشش بى پايان پى برند  ّ 
 بقسمى ظاهر که بدکار گمان مى نمود از اخيار

 .ممنوع نه  هيچ قاصدى محروم نماند و هيچ مقبلى. محسوب 
  

 ٩٢ص 
  ژوئن١٤ّدهم شهر النور                          

ّ باخالق مرضيه و اعمال طيبه حق،اى دوستان      ّ ّ 
 اليوم هر نفسى ارادۀ. ّجل جالله را نصرت نمائيد 

ُله ناظر نباشد ، بل بماعند نصرت نمايد بايد بما َ 
 ليس له ان ينظر الى ما ينتفعه بل بما. ا 

 قلب بايد از شئونات. ة ا المطاعة ترتفع به کلم
 ّنفس و هوى مقدس باشد ، چه که سالح فتح و سبب

ّاوليۀ  اوست درعى.  نصر تقوى ا بوده و هست ّ
 که هيکل امر را حفظ مى کند و حزب ا را نصرت

 ّالزال رايت تقوى مظفر بوده و از اقوى. مى نمايد 
 ن مدنّبها فتح المقربو. جنود عالم محسوب 

 .ّالقلوب باذن ا رب الجنود 
   

 ٩٣ص 
  ژوئن١٥ّيازدهم شهر النور                       

 الزال قلم مالک قدم بذکر دوستان مشغول و     
 گاهى فرات رحمت از او جارى و هنگامى. ّمتحرک 



 ّاوست يکتا و خطيب اول. کتاب مبين از او نازل 
 ّکن و بمواعظ کافيهالزال بر منبر تمکين متم. دنيا 

 ّحق شاهد و خلق گواه که. و نصايح نافعه ناطق 
 امام وجوه. آنى خود را ستر ننموده و حفظ ننموده 

 مقصود. اهل عالم قيام نمود و بما اراده امر فرمود 
 اين اصالح و راحت. اصالح عالم و راحت امم بوده 

ّظاهر نشود مگر باتحاد و اتفاق و آن حاصل نشود مگر ّ 
ّبيانش آفاق را بنور اتفاق منور. نصايح قلم اعلى ب ّ 

 ّذکرش نار محبت بر افروزد و سبحات مانعه. فرمايد 
 يک عمل پاک را از افالک. و حجبات حائله را بسوزد 

 .باز آرد  ّبگذراند و بال بسته را بگشايد و قوت رفته را
  

 ٩٤ص 
  ژوئن١٦ّدوازدهم شهر النور                      

 اليوم دين ا و مذهب ا آنکه مذاهب     
ّمختلفه و سبل متعدده را سبب و علت بغضاء ّ 

 اين اصول و قوانين و راههاى محکم. ننمايند 
ُمتين از مطلع واحد و از مشرق واحد مشرق و اين َ 
 اختالف نظر بمصالح وقت و زمان و قرون و اعصار

 يد کهّاى اهل بهاء کمر همت را محکم نمائ. بوده 
 شايد جدال و نزاع مذهبى از بين اهل عالم مرتفع

ِحبًا لله و لعباده بر اين امر. شود و محو گردد  ِ ِّ ّ 
 ضغينه و بغضاى مذهبى. عظيم خطير قيام نمائيد 

 ناريست عالم سوز و اطفاء آن بسيار صعب ، مگر
 .بخشد  يد قدرت الهى ناس را از اين بالء عقيم نجات

  
 ٩٥ص 

  ژوئن١٧ّالنور                       سيزدهم شهر 
 شاخسار  همه بار يک داريد و برگ يک،اى اهل عالم     

ّبکمال محبت و اتحاد و مودت و اتفاق سلوک نمائيد  ّ ّ ّ. 
ّقسم بآفتاب حقيقت ، نور اتفاق آفاق را روشن و منور ّ 

 جهد. ّحق آگاه ، گواه اين گفتار بوده و هست . سازد 



 مقام بلند اعلى که مقام صيانتنمائيد تا باين 
 اين قصد. و حفظ عالم انسانيست فائز شويد 

  تاو لکن. سلطان مقاصد و اين امل مليک آمال 
 افق آفتاب عدل از سحاب تيرۀ ظلم فارغ نشود

 .ظهور اين مقام مشکل بنظر مى آيد 
  

 ٩٦ص 
  ژوئن١٨ّچهاردهم شهر النور                      

  با جميع اهل عالم بروح و ريحان،ااى اهل به     
 اگر نزد شما کلمه و يا جوهريست. معاشرت نمائيد 

 قتفشّکه دون شما از آن محروم بلسان محبت و 
 القاء نمائيد و بنمائيد ، اگر قبول شد و اثر نمود
  او دعاّمقصد حاصل و اال او را باو گذاريد و دربارۀ

  استّ جذاب قلوبشفقتلسان . نمائيد نه جفا 
  روح و بمثابه معانيست از براى الفاظ وو مائدۀ

 .و دانائى  مانند افق است از براى اشراق آفتاب حکمت
  

 ٩٧ص 
  ژوئن١٩ّپانزدهم شهر النور                      

ّاوامر الهيه از سماء عز احديه نازل        ّبايد کل. ّّ
 ّامتياز و ترقى و فوز خلق بآن. بآن عامل شويد 

 هر نفسى که بآن عمل نمود. ده و خواهد بود بو
 بعد از عرفان مطلع توحيد و مشرق. رستگار شد 

ّاول استقامت بر حبش بشأنى: تفريد دو امر الزم  ّ 
ّکه نعاق ناعقين و ادعاى مدعين او را از حق منع ّّ 

 ّانگارد و ثانى اتباع ننمايد و کان لم يکن شيئًا
 ناس بوده و خواهد بود ما بيناوامر او است که لم يزل 

 .ّو باو حق از باطل ممتاز و معلوم است 
  

 ٩٨ص 
  ژوئن٢٠ّشانزدهم شهر النور                      

 ّو بعد از عرفان حق ، اعظم امور استقامت بر     



ّتمسک بها و کن من الراسخين . امر اوست  ِ ُ  هيچ. َ
 ...ال اعم اوست سلطان. عملى اعظم از اين نبوده و نيست 

 ّاعمال و افعال حق مشهود و ظاهر ، چنانچه در    
 ّجميع کتب سماويه نازل و مسطور است مثل امانت
 ّو راستى و پاکى قلب در ذکر حق و بردبارى و رضاى

ّقضى ا له و القناعة بما قدر له و الصبر فى بما ّ 
ّکر فيها و التوکّالباليا بل الش  ّل عليه فى کل االحوالّ

 ّور از اعظم اعمال و اسبق آن عند حق مذکوراين ام
ّو ديگر مابقى احکام فروعيه در ظل آنچه مذکور شد ّ 

 ...بوده و خواهد بود 
 بارى روح قلب معرفة ا است و زينت او اقرار    

 ّبانه يفعل مايشاء و يحکم مايريد و ثوب آن تقوى
 ...ا و کمال آن استقامت 

  
 ٩٩ص 

  ژوئن٢١                        ّهفدهم شهر النور
 ّناظر باين مباش که احباى الهى در اين ...     

ّايام بذلت ظاهره مبتلى شده اند   ّاين ذلت فخر. ّ
 ّکدام عزتست اعظم از آنکه لسان قدم. ّعزتهاست 

 زود. ّدر سجن اعظم بذکر احباى خود مشغول شود 
 ۀاست که سحاب مانعه خرق شود و شمس کلمۀ مشرق

ّالعزة  و الحبائه از افق سماء مشيت مشرق و ّ ّ 
 جميع ناس از وضيع و شريف طالب. طالع گردد 

  بعد از اشراق شمسو لکناين مقام بوده و هستند 
 ّحقيقت کل ممنوع و محتجب ، مگر نفوسى که بحبل

ّعنايت حق متمسک شده اند و منقطعًا عما سواه ّ ّ 
ّبشطر احديه توجه نموده اند   حمد کن مقصود امکان. ّ

 عنقريب. را که به اين شرافت کبرى فائز شدى 
ّدنيا و آنچه در اوست مفقود و يبقى العزة الحباء ّ 

 .ّربک العزيز الکريم 
  

 ١٠٠ص 



  ژوئن٢٢ّهجدهم شهر النور                        
 قسم بجمال محبوب ، اينست رحمتى که همۀ     

 ست يومى که در آنممکنات را احاطه نموده و اين
 اى على ،. فضل الهى جميع کائنات را فرا گرفته 

 عين رحمتم در جريان است و قلب شفقتم در احتراق ،
 ّچه که الزال دوست نداشته که احبايش را حزنى اخذ

ّنمايد و يا همى مس  اگر اسم رحمانم مغاير رضا.  کند َّ
ّحرفى از احبايم استماع نمود مهمومًا بمحل خود را  جعّ
 ّشد و اسم ستارم هر زمان مشاهده نمود نفسى بهتکى
 ّمشغول است بکمال احزان بمقر اقدس بازگشت و

 ّندبه مشغول و اسم غفارم اگر ذنبى از بصيحه و
 دوستانم مشاهده نمود صيحه زد و مدهوش بر ارض

 ...ّ امريه بمنظر اکبر حملش نمودند ملئکۀ. فتاد وا
 سى در ساحت اقدسهر حين که اظهار عصيان از نف
  ستر جمال خود نمودهشده هيکل قدم از حيا ارادۀ

 ...چه که الزال ناظر بوفا بوده و عامل بشرايط آن 
  

 ١٠١ص 
  ژوئن٢٣ّنوزدهم شهر النور                       

 ّقسم باسم اعظم حيف است اين ايام نفسى     
 بايستيد بر امر الهى و. بشئونات عرضيه ناظر باشد 

 خالصًا لوجه. ّبا يکديگر بکمال محبت سلوک کنيد 
ّ نفسانيه را بنار احديه محترقتالمحبوب حجبا ّ 

 رۀ مستبشره با يکديگر معاشرتضنمائيد و با وجوه نا
ّکل سجاياى حق را بچشم خود ديده ايد که. کنيد  ّ 

 ّابدًا محبوب نبوده که شبى بگذرد و يکى از احباى
 قلب عالم از کلمۀ. اشد الهى از اين غالم آزرده ب

 حيف است باين نار مشتعلّالهيه مشتعل است 
 تان اين باشدّهم... انشاء ا اميدواريم . نشويد 

  بقا هدايت نمائيد وکه نفسى را از غرقاب فنا بشريعۀ
 ّدر ميانه عباد بقسمى رفتار کنيد که آثار حق از شما

ّظاهر شود ، چه که شمائيد اول وجود و اول   عابدين وّ



ّاول ساجدين و اول طائفين   ّفو الذى انطقنى بما. ّ
 اراده که اسماء شما در ملکوت اعلى مشهورتر است از

 .گمان مکنيد اين سخن وهم است . ذکر شما در نزد شما 
  

 ١٠٢ص 
ّاول شهر الرحمة                           ژوئن٢٤ّ

 قآنچه عرفا ذکر نموده اند جميع در رتبۀ خل     
 ّه و افئدۀ مجردهه و خواهد بود ، چه که نفوس عاليبود

 هر قدر در سماء علم و عرفان طيران نمايند ، از رتبۀ
 ممکن و ماخلق فى انفسهم بانفسهم تجاوز نتوانند

 ّو هر نفسى فى الجمله تفکر نمايد خود تصديق... نمود 
 ّمى نمايد باينکه از براى خلق تجاوز از حد خود ممکن

ّکل امثله و عرفان از اول ال اول بخلق او که ازنه و  ّ ّ 
ّمشيت امکانيه ، بنفسه لنفسه ال من    ، خلقشىءّ

  سلطان ارتفاع وحدتّعلوّحق لم يزل در ... شده راجع 
ّخود مقدس از عرفان ممکنات بوده و اليزال بسمو ّ 
 ّامتناع مليک رفعت خود منزه از ادراک موجودات

  اوّاالرض و السماء بکلمۀجميع من فى . خواهد بود 
 . وجود آمده اند  بعرصۀتخلق شده اند و از عدم بح

 چگونه مى شود مخلوقى که از کلمه خلق شده بذات
 .قدم ارتقاء نمايد 

  
 ١٠٣ص 
  ژوئن٢٥ّ شهر الرحمة                        دوم
 هر نفسى اليوم مأمور است که به حکمت و بيان     

  دعوت نمايد و به استقامت کبرىّاهل امکان را بحق
 بر امر مالک اسماء قيام کند ، قيامى که او را قعود

 .اخذ نکند و نعاق مشرکين او را مضطرب ننمايد 
 قسم به آفتاب افق امر هر نفسى که اليوم بذکر و

  خلق ناطق شد او از قائمينما بينّثناى حق 
 . در فراش مستريح باشد و لومذکور است 

  



 ١٠٤ص 
  ژوئن٢٦ّ شهر الرحمة                        مسو

  غفلت را از سلسبيلأو ظماى مؤمن مهاجر ، عطش      
 ُقدس عنايت تسکين ده و شام تيره بعد را بصبح منير

 ّبيت محبت باقى را بظلم شهوت. ّقرب منور گردان 
 فانى و خراب مکن و جمال غالم روحانى را بحجبات

 اى خالص پيشه کن و ازتقو.  نفسانى مپوش تيرۀ
 عين قلب منير را بخاشاکَ ا انديشه منما و مما سوى

 حرص و هوى مسدود مکن و چشمه جاريۀ دل را از جريان
ّبحق متمسک شو و بحبل عنايت او متوسل. باز مدار  ّ ّ 

 باش ، چه که دون او احدى را از فقر بغنا نرساند
 .ّو از ذلت نفس نجات نبخشد 

  
 ١٠٥ص 
  ژوئن٢٧ّم شهر الرحمة                       چهار
  ممدودۀ مرتفعۀاى عباد ، يد قدرت مبسوطۀ     

 سلطنتم را مغلول فرض گرفته ايد و رحمت منزلۀ
 مسبوقۀ غير مقطوعه ام را مقطوع داشته ايد و سحاب

 ۀ جود و کرممم را ممنوع و غير مهطولمرتفعۀ متعالي
 ّع قدرت سلطان احديتم آيا بدايد؟فرض نموده اي

 ّمفقود شده و يا نفوذ مشيت و احاطۀ اراده ام از عالميان
 ّجمال عزه ؟ اگر نه چنين دانسته ايد چرا ممنوع گشت

 ّقدس احديتم را از ظهور منع نموده ايد و مظهر ذات
 ّعز ابها را از ظهور در سماء قدس ابقاء ممنوع
 حقايقداشته ايد ؟ اگر چشم انصاف بگشائيد جميع 
 ممکنات را از اين بادۀ جديدۀ بديعه سرمست
 ّبينيد و جميع ذرات اشياء را از اشراق انوارش

 .ّمشرق و منور خواهيد يافت 
  

 ١٠٦ص 
  ژوئن٢٨ّپنجم شهر الرحمة                        

  خود رجوع نمائيد و از غفلتأاى بندگان ، بمبد     



  در اين طورنفس و هوى برآمده ، قصد سيناى روح
 کلمۀ مبارکۀ جامعۀ. ّمقدس از ستر و ظهور نمائيد 

ّاوليه را تبديل منمائيد و از مقر عز تقديس و قدس ّ ّ ّ 
 بگو اى عباد غافل ، اگر. تجريد منحرف مداريد 

 چه بدايع رحمتم جميع ممالک غيب و شهود را
 ّاحاطه نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرات

  سياط عذابم بسىو لکنرفته ممکنات سبقت گ
 نصايح. شديد است و ظهور قهرم بغايت عظيم 

 ّمشفقه ام را بگوش مقدس از کبر و هوى بشنويد
 .ّو بچشم سر و سر در بديع امرم مالحظه فرمائيد 

  
 ١٠٧ص 

  ژوئن٢٩ّششم شهر الرحمة                         
ّ مثل ظهور قدس احديتم مثل بح،اى بندگان      َ  ريستَ

 از احصاء  منيره ازيدکه در قعر و عمق آن لئالى لطيفۀ
 ّمستور باشد و هر طالبى البته بايد کمر جهد و طلب
 ّبسته بشاطى آن بحر درآيد تا قسمت مقدره در

  مکنونه را على قدر طلبه و جهده اخذالواح محتومۀ
 حال اگر احدى بشاطى قدسش قدم نگذارد و. نمايد 

 نمايد ، هيچ از آن بحر و لئالى آن کمدر طلب او قيام ن
 ّشود و يا نقصى بر او وارد آيد ؟ فبئس ما توهمتم فى

  تا،اى بندگان. ّانفسکم و ساء ما انتم تتوهمون 
ّالحق آن بحر اعظم لجى و مواج ، بسى نزديک و قريب ّ ّ 

 بآنى بآن فيض. است ، بلکه اقرب از حبل وريد 
 ّحمانى و کرم عزصمدانى و فضل سبحانى و جود ر

 .ابهائى واصل شويد و فائز گرديد 
  

 ١٠٨ص 
  ژوئن٣٠ّهفتم شهر الرحمة                        

 اى بندگان ، اگر از بدايع جود و فضلم که در نفس     
ّشما وديعه گذارده ام مطلع شويد البته از جميع جهات ّ 
 منقطع شده بمعرفت نفس خود که نفس معرفت من



 يد و از دون من خود را مستغنى بينيد واست پى بر
 طمطام عنايت و قمقام مکرمتم را در خود بچشم ظاهر

ّو باطن چون شمس مشرقه از اسم ابهئي  ه ظاهر وُ
 اتاين مقام امنع اقدس را بمشتهي . مشهود بينيد

 .ّظنون و هوى و افکيات وهم و عمى ضايع مگذاريد 
  

 ١٠٩ص 
  ژوئيه١           ّهشتم شهر الرحمة             

ِمثل شما مثل طيرى است که با      َ  جنحۀ منيعه درَ
 نهايت کمال روح و ريحان در هواهاى خوش سبحان با

 آب و گله اطمينان طيران نمايد و بعد بگمان دانه ، ب
 آب و تراب بيااليده ارض ميل نمايد و بحرص تمام خود را ب

  و مقهور مشاهده صعود نمايد خود را عاجزو بعد که ارادۀ
 ِآب و گل قادر بر طيرانه نمايد ، چه که اجنحۀ آلوده ب

 هدر اين وقت آن طاير سماء عالي . نبوده و نخواهد بود
 حال اى عباد پرهاى. ه بيند ض فانيخود را ساکن ار

 ّخود را بطين غفلت و ظنون و تراب غل و بغضاء
 مياالئيد تا از طيران در آسمانهاى قدس عرفان

 .وم و ممنوع نمانيد محر
  

 ١١٠ص 
  ژوئيه٢ّنهم شهر الرحمة                         

 ات انواريّ نيست در اين قلب مگر تجل،ى عبادا     
ّصبح بقاء و تکلم نمى نمايد مگر بر حق خالص از ّ 

 پس متابعت نفس ننمائيد و عهد ا. پروردگار شما 
 ت تمامباستقام. را مشکنيد و نقض ميثاق مکنيد 

 ّبدل و قلب و زبان باو توجه نمائيد و نباشيد از
 دنيا نمايشى است بى حقيقت و نيستى. بيخردان 

 است بصورت هستى آراسته ، دل باو مبنديد و از
 .پروردگار خود مگسليد و مباشيد از غفلت کنندگان 
 براستى مى گويم که مثل دنيا مثل سرابيست که

 در طلبش جهدبصورت آب نمايد و صاحبان عطش 



 ...مانند  بليغ نمايند و چون باو رسند بى بهره و بى نصيب
  

 ١١١ص 
  ژوئيه٣ّدهم شهر الرحمة                         

 ّ اگر در اين ايام مشهود و عالم موجود،اى عباد     
 فى الجمله امور بر خالف رضاء از جبروت قضا
 يدّواقع شود دلتنگ مشويد که ايام خوش رحمانى آ
 و عالمهاى قدس روحانى جلوه نمايد و شما را در
ّجميع اين ايام و عوالم قسمتى مقدر و عيشى معين ّّ 

 ّالبته بجميع آنها رسيده. ّو رزقى مقرر است 
 .فائز گرديد 

  
 ١١٢ص 

  ژوئيه٤ّيازدهم شهر الرحمة                      
ّوجه حق از افق اعلى باهل بهاء توجه نموده و      ّ 

  در جميع احوال بآنچه سبب آسايش: مى فرمايد 
 ّهمت را در تربيت اهل. خلق است مشغول باشيد 

 ما بينعالم مصروف داريد که شايد نفاق و اختالف از 
 ّامم باسم اعظم محو شود و کل اهل يک بساط و يک

 ّقلب را منور داريد و از خار. مدينه مشاهده گردند 
 ّکل ، اهل.  نمائيد ّو خاشاک ضغينه و بغضاء مطهر

 نيکوست. يک عالميد و از يک کلمه خلق شده ايد 
 .نمايد  ّحال نفسى که بمحبت تمام با عموم انام معاشرت

  
 ١١٣ص 

  ژوئيه٥ّدوازدهم شهر الرحمة                     
ّموحد اليوم نفسى است که حق را مقدس از      ّ ّ 

 ال و اشباحاشباح و امثال مالحظه نمايد نه اينکه امث
 مث مالحظه کن از صانع صنعتى. ّرا حق داند 

 ّظاهر مى شود و از نقاش نقشى حال اگر گفته شود
 ّاين صنعت و نقش نفس صانع و نقاش است هذا
ّکذب و رب العرش و الثرى ، بلکه مدلند بر ظهور ّ ّ 



ّکماليۀ صانع و نقاش   اى شيخ فانى معنى فناى. ّ
 ست که هر نفسى خود را دراز نفس و بقاى با آن

  محض مشاهدهشىء ّجنب ارادۀ حق فانى و ال
 افعل کذا ، بتمام: ّنمايد ، مثال اگر حق بفرمايد 

 ّهمت و شوق و جذب قيام بر آن نمايد ، نه آنکه از
ّخود توهمى کند و آنرا حق داند  ّ. 

  
 ١١٤ص 

  ژوئيه٦ّسيزدهم شهر الرحمة                      
 و ما.  بما اراد ا قيام نمايند آن جنابد باي     

 ّاراد ا مانزل فى االلواح است ، بقسمى که بهيچ
 اين. ّوجه از خود اراده و مشيتى نداشته باشند 

 از خدا بخواهيد در اين. است مقام توحيد حقيقى 
 مقام ثابت باشيد و ناس را بسلطان معلوم که
  ناطقبهيکل مخصوص ظاهر و بکلمات مخصوصه

  اينست جوهر ايمان و ايقان. است هدايت کنيد 
 نفوسى که باوهام خود معتکف شده اند و اسم

 .آنرا باطن گذاشته اند فى الحقيقه عبدۀ اصنامند 
  

 ١١٥ص 
  ژوئيه٧ّچهاردهم شهر الرحمة                     

ْجهد کن که شايد نفسى را بشريعۀ رحمن      َ 
 ّ افضل اعمال عند غنى متعالاين از. وارد نمائى 

 و بشأنى بر امر الهى مستقيم باش که هيچ. مذکور 
 امرى تو را از خدمتى که بآن مأمورى منع ننمايد ،

 .اگر چه من على االرض بمعارضه و مجادله برخيزند 
 چنانچه. مثل ارياح باش در امر فالق االصباح 

 ت خودّموريأاهده مى نمائى که ارياح نظر به ممش
 نه از معمور مسرور. ر خراب و معمور مرور مى نمايد ب

 ّمأموريت خود داشته وه و نه از خراب محزون و نظر ب
ّاحباء حق هم بايد ناظر باصل امر باشند و. دارد  ّ 

 بتبليغ آن مشغول شوند ،  بگويند و بشنوند ،



 هر نفسى اقبال نمود آن حسنه باو راجع و هر نفسى
 . آن به او واصل که اعراض نمود جزاى

  
 ١١٦ص 

  ژوئيه٨ّپانزدهم شهر الرحمة                     
ُاذن واعيۀ طا      ّهرۀ مقدسه در جميع احيان از کلُ ّ 

ّ مبارکۀ انا لله و انا اليه راجعوناشطار کلمۀ ِّ ِّ ِ 
 اسرار موت و رجوع مستور بوده. اصغاء مى نمايد 

  بعضى از خوفلعمر ا اگر ظاهر شود ،. و هست 
 و حزن هالک شوند و بعضى بشأنى مسرور گردند

ّکه در هر آنى از حق جل جالله موت را طلب نمايند  ّ. 
 موت از براى موقنين بمثابه کأس حيوان است ،
 فرح بخشد و سرور آرد و زندگانى پاينده عطا

 فرمايد مخصوص نفوسى که بثمرۀ خلقت که عرفان
ّحق جل جالله است فائز شده   اند ، اين مقام راّ

 ...بيانى ديگر و ذکرى ديگر است 
  

 ١١٧ص 
  ژوئيه٩ّشانزدهم شهر الرحمة                     

 ّاى عباد ، بر اثر حق مشى نمائيد و در افعال مظهر     
ّقدم تفکر کنيد و در کلماتش تدبر ، که شايد بمعين ّ 

 ُو اگر مقبل و. کوثر بى زوال ذوالجالل فائز شويد 
 ُمعرض در يک مقام باشند و عوالم الهى منحصر باين

 عالم بود ، هرگز ظهور قبلم خود را بدست اعداء
 قسم بآفتاب فجر. نمى گذاشت و جان فدا نمى نمود 

 امر که اگر ناس برشحى از شوق و اشتياق جمال
 مختار ، در حينيکه آن هيکل صمدانى را در هوا

  جان در سبيلّآويختند مطلع شوند ، جميع از شوق ،
ّاين ظهور عز ربانى دهند  ّ. 

  
 ١١٨ص 

  ژوئيه١٠ّهفدهم شهر الرحمة                       



 ّا اکبر از اين رضوان که در اين ايام مفتوح     
 ّشده و از اين بساط احديتى که گسترده شده ، که اگر
 ّعبدى از عباد حق در مشرق عالم باشد و عبدى ديگر

 ّ ، هميشه مشرقى نفحات قدس احديتدر مغرب عالم
 را از شطر مغرب استنشاق کند و اين مغربى

 .ّنسائم روح محبت را از مشرق استشمام نمايد 
 گويا اين بعد صد هزار فرسنگ حکم قدمى اخذ
 نموده و اين منازل بيشمار حکم شبرى جسته که
 ّاين مسافت بعيده بهيچوجه منع ننمايد و سد

 ّريب فيه لوکان الناس فىّو ذلک حق ال. نکند 
 .ّوح متحرکا ّهواء الر

  
 ١١٩ص 

  ژوئيه١١ّهجدهم شهر الرحمة                       
 ّآنچه غير از ذکر و حب حضرت محبوب است ...     

 َاشباحى است فانيه و اظاللى است زائله ، ليس
َله من قرار  ِ  و حکمت الهى در آفرينش اين زخارف. َ

  اغيار باين آاليش بى مقدار مشغولفانيه آن بوده تا
 ّو کل. شده ، از جمال يار محجوب و محروم مانند 

 آنچه در عالم ملک و ملکوت موجود است ، عکس و
ّ الهيه است و غافالن ، صيادّشبحى از عوالم خفيۀ ّ 

 اين است صد هزار. و طالب اين اشباح و عکوسند 
 . گردند  بتراب راجع مىسال مى شتابند و آخر مأيوسًا

  
 ١٢٠ص 

  ژوئيه١٢ّنوزدهم شهر الرحمة                      
  نداى اين مظلوم را بآذان جان،اى اهل ارض     

ّعزت و ذلت ، فقر و غنا ، زحمت... استماع نمائيد  ّ 
 ّو راحت کل در مرور است و عنقريب جميع من

 على االرض بقبور راجع ، لذا هر ذى بصرى بمنظر
  شايد بعنايات سلطان اليزالباقى ناظر که

 ّبملکوت باقى درآيد و در ظل سدرۀ امر ساکن



 و لکنّاگر چه دنيا محل فريب و خدعه است . گردد 
 .ّجميع ناس را در کل حين بفنا اخبار مى نمايد 
 همين رفتن اب ندائيست از براى ابن و او را

 و کاش اهل. اخبار ميدهد که تو هم خواهى رفت 
 ّف اندوخته اند و از حق محرومدنيا که زخار

 گشته اند ميدانستند که آن کنز به که خواهد
 .نه أتعالى ش ّع نه جز حقلّال و نفس البهاء ، احدى مط. يد رس

  
 ١٢١ص 

  ژوئيه١٣ّاول شهر الکلمات                        
 ّاى سلمان ، در هر امور اقتدا بحق کن و بقضاياى     

 حظه کن که اين غالم مع آنکهمال. الهى راضى باش 
 از جميع جهات بر حسب ظاهر امور بر او سخت شده و

 ّابواب ظاهره مسدود گشته و در کل حين شياطين
 بر اطفاء سراج ا و اخماد نار او مشغولند ، چنان

 ّ است که به اشرقت السموات وءىمنير و مستض
  ناس مشهود که گويا ابدًاما بيناالرض ، و چنان 

ّاز علو و دنو و عزت و ذلت. ى بر او وارد نشده ّضر ّ ّ ّ 
ّدر کل احوال بما ناظر باش ، چه که کل. دنيا منال  ّ 

 .آنچه مشهود ، مفقود خواهد شد 
  

 ١٢٢ص 
  ژوئيه١٤ شهر الکلمات                        دوم
ّعزت کل اسماء و رفعت آن و عظمت و اشتهار      ّ 

 مثال مالحظه نما در . آن بنسبتها الى ا بوده
 بيوتى که بين ملل مختلفه مرتفع شده و جميع ،
 آن بيوترا طائفند و از اماکن بعيده بزيارت آن

 و اين واضح است که احترام اين. بيوت ميروند 
ّبيوت بعلت آن بوده که جمال قدم جل اجالله بخود ّ 

 و اين بيوت و طائفين آن عند ا... نسبت داده 
 و بعد. داميکه اين نسبت منقطع نشده ّمعززند ما

 از انقطاع نسبت ، اگر نفسى طائف شود ، طائف نفس



 و همچنين. خود بوده و از اهل نار عند ا محسوب 
 ّدر بيوت انفسيه مالحظه نما که بعد از اعراض ، حکم

  اصنامۀصنم بر او جارى و عاکفانش عند ا از عبد
 .بوده و خواهند بود 

  
 ١٢٣ص 
  ژوئيه١٥ شهر الکلمات                        سوم
ّبر احباى حق القا کن که در کلمات احدى بديدۀ      ّ 

  وشفقتاعتراض مالحظه منمائيد ، بلکه بديدۀ 
 مرحمت مشاهده کنيد ، مگر آن نفوسيکه اليوم در

ّرد ا الواح ناريه نوشته   بر جميع نفوس حتم. ّ
ّاست که بر رد من رد   على ا آنچه قادر باشندّ

 ّچه که اليوم نصرت حق بذکر و بيان... بنويسند 
 ّاگر نفسى در رد من... است نه بسيف و امثال آن 

 ّرد على ا کلمه اى مرقوم دارد ، مقامى باو عنايت
  اعلى حسرت آن مقام برندشود که جميع اهل مأل

 هچ... و جميع اقالم ممکنات از ذکر آن مقام عاجز 
 که هر نفسى اليوم بر اين امر اقدس ارفع امنع

ّمستقيم شود مقابل است با کل من فى السموات ّ 
 .و االرض 

  
 ١٢٤ص 

  ژوئيه١٦چهارم شهر الکلمات                       
ّدر ساحت حق کل اسماء واحد بوده و خواهند      ّ 

 لکن... ّبود و اين قبل از ظهور کلمۀ فصليه است 
  عبادما بينلقاى کلمه ، تفريق و تفصيل بعد از ا

 موجود و مشهود ، چنانچه هر نفسى که بکلمۀ بلى
ّموفق شد بکل خير فائز   قسم بحزن جمال ذوالجالل. ّ

ّکه از براى مقبل مقامى مقدر شده که اگر اقل من ّ ُ 
ِسم ا ّ  بره از آن مقام بر اهل ارض ظاهر شود ، جميعَ

 در حيات ظاهره ،اينست که . از شوق هالک شوند 
 و هر. مقامات مؤمنين از خود مؤمنين مستور شده 



 .نفسى که موقن نشد بذکر بلى ، عند ا غير مذکور 
ّا قدر له من عذاب الذى ال عدل له ّفنعوذ با عم ّ. 

  
 ١٢٥ص 

  ژوئيه١٧پنجم شهر الکلمات                        
 است قوىابتاليم در بين ملل و دول دليلى      

 ّدر مدت بيست سنه شربت. ّو حجتيست محکم 
 گاهى در. آبى براحت ننوشيدم و شبى نياسودم 

 و اگر ناظر به. ّغل و زنجير و گاهى گرفتار و اسير 
 دنيا و ماعليها بوديم ، هرگز باين باليا گرفتار

 ّاميدوارم که از نفحات مقدس اين... نمى شديم 
 َفيها را بفلسى م و ماّايام نفوسى ظاهر شوند که عال

 ّرى از کل ماسواه بشطر ا ناظر شوندنخرند و ع
  شمرندشىءو جان دادن در سبيل رحمن را اسهل 

 ّو از اعراض معرضين از صراط نلغزند و در ظل
 ّتا حوريات غرفات اعلى... ّدوست مقر گزينند 

  بقاقاى اين نفوس نيارامند و اهل مألاز شوق ل
 .اسايند از اشتياق ني

  
 ١٢٦ص 

  ژوئيه١٨ششم شهر الکلمات                         
 ...هر نفسى را اليوم بمثل اين عالم خلق فرموده ايم      

 و لکنپس يک نفس حکم عالم بر او اطالق مى شود 
 مث. ّدر مؤمنين شئونات قدسيه مشهود است 

 .موجود ... سماء علم و ارض سکون و اشجار توحيد 
 از بعضى. ؤمنين هم دو قسم مشاهده مى شوند و م

 ّاين عنايات الهيه مستور ، چه که خود را بحجبات
 نااليقه از مشاهدۀ اين رحمت منبسطه محروم

 و بعضى بعنايت رحمن بصرشان مفتوح. داشته اند 
 شده و بلحظات ا در آنچه در انفس ايشان
 تّوديعه گذاشته شده تفرس مى نمايند و آثار قدر

ّالهيه و بدايع ظهورات صنع ربانيه را در خود ببصر ّ ّ 



 و هر نفسى که باين. ظاهر و باطن مشاهده مى نمايند 
 "ّبيوم يغنى ا کال من سعته " مقام فائز شد ، 

 فائز شده و ادراک آن يوم را نموده و بشأنى خود را
ّدر ظل غناى رب خود مشاهده مى نمايد که جميع ّ 

 ه در آسمانها و زمين مخلوق شدهاشياء را از آنچ
  

 ١٢٧ص 
 در خود مالحظه مى نمايد بلکه خود را محيط بر

 .ّکل مشاهده کند 
  

 ١٢٨ص 
  ژوئيه١٩هفتم شهر الکلمات                        

 يکى: اليوم دو امر محبوب و مطلوب است      
 ّو ثانى االستقامة على امر ربکم. حکمت و بيان 

 فسى باين دو امر فائز شد عند اهر ن. حمن ّرال
 چه که باين. از اهل مدينۀ بقا محسوب و مذکور 

  عباد ثابت شده و خواهدما بيندو امر ، امر الهى 
 ّچه اگر حکمت و بيان نباشد ، کل مبتال. شد 

 در اينصورت نفسى باقى نه تا ناس. خواهند شد 
 و اگر استقامت. ّرا بشريعۀ احديه هدايت نمايد 

ّنباشد ، نفس ذاکر مؤثر نخواهد بود  َ َ. 
  

 ١٢٩ص 
  ژوئيه٢٠هشتم شهر الکلمات                        

 ّاى دوستان حق ، مقصود از حمل اين رزاياى     
 ۀ بانو بالياى متتابعه آنکه نفوس موقمتواتره 

 ّبا کمال اتحاد با يکديگر سلوک نمايند بشأنيکه
 ... محو شود ما بينّيريت از ّاختالف و اثنينيت و غ

 انسان بصير در هيچ امرى از امور نقصى بر او وارد
 آنچه وارد شود دليل است بر عظمت شأن و. نه 

 مث اگر نفسى  خاضع شود. پاکى فطرت او 
 از براى دوستان الهى ، اين خضوع فى الحقيقه



 . ت ، چه که ناظر بايمان او است باّبحق راجع اس
 اينصورت اگر نفس مقابل بمثل او حرکت ننمايددر 

 ّو يا استکبار از او ظاهر شود ، شخص بصير بعلو
 ّعمل خود و جزاى آن رسيده و ميرسد و ضر عمل

 و همچنين اگر. نفس مقابل بخود او راجع است 
 .راجع است  ّنفسى بر نفسى استکبار نمايد آن استکبار بحق

  
 ١٣٠ص 

  ژوئيه٢١                 نهم شهر الکلمات        
  ظهورّتفکر فرمائيد که سبب چه بوده که در ازمنۀ     

 مظاهر رحمن ، اهل امکان دورى مى جستند و بر
 اگر ناس در اين. اعراض و اعتراض قيام مى نمودند 

 ّفقره که از قلم امر جارى شده تفکر نمايند ، جميع
 د برّۀ الهيه بشتابند و شهادت دهنبشريعۀ باقي

  حجبات اوهام ، انامو لکن. آنچه او شهادت داده 
ّرا در ايام ظهور مظاهر احديه و مطالع عز صمدانيه ّ ّّ 
ّمنع نموده و مى نمايد ، چه که در آن ايام حق به ّ 
 آنچه خود اراده فرموده ظاهر مى شود نه بارادۀ

 ه خاليه اگر باوهام ناس در ازمنۀّالبت... ناس 
 اهر مى شدند ، احدى آن نفوسه ظو اعصار ماضي

 .ّمقدسه را انکار نمى نمود 
  

 ١٣١ص 
  ژوئيه٢٢دهم شهر الکلمات                         

 هر. رنج را در راه حضرت يزدان راحت دان      
 و هر تلخى ،. دردى در راه او درمانيست بزرگ 

 اگر مردمان بيابند و. شيرين و هر پستى ، بلند 
 اين. رايگان در راه اين رنج دهند بدانند ، جان 

 اگر در ظاهر منکر است ،. رنج مفتاح گنج است 
 .در باطن پسنديده بوده و هست 

  
 ١٣٢ص 



  ژوئيه٢٣يازدهم شهر الکلمات                      
 ...پيمبران براستى آمده اند و راست گفته اند      

 بهشت و دوزخ را. عالم بمجازات و مکافات برپا 
 رد و دانائى تصديق نموده و مى نمايد ، چه کهخ

 ّدر مقام اول و. وجود اين دو از براى آن دو الزم 
 هر نفسى. ّرتبۀ اولى بهشت ، رضاى حق است 

 ّبرضاى او فائز شد ، او از اهل جنت عليا مذکور و
 و بعد از عروج روح فائز مى شود بآنچه. محسوب 

 حين ظهور و. ..که آمه و خامه از ذکرش عاجز است 
 ّبروز انوار خورشيد معانى ، کل در يک مقام واقف

 هر. ّو حق نطق مى فرمايد بآنچه اراده مى فرمايد 
 يک از مردمان که بشنيدن آن فائز شد و قبول

 و همچنين از صراط. ّنمود ، او از اهل جنت مذکور 
 و ميزان و آنچه در روز رستخيز ذکر نموده اند ،

 .است   يوم ظهور ، يوم رستخيز اکبرو. گذشته و رسيده 
  

 ١٣٣ص 
  ژوئيه٢٤دوازدهم شهر الکلمات                     

  يزدان ، شبنمى از درياهاى بخششاى بندۀ     
 و زمزمه اى از آوازهاى. يزدان فرستاديم ، اگر بنوشند 

 به. خوش جانان آورديم ، اگر بگوش جان بشنوند 
 .ت يزدانى پرواز کن ّپرهاى شادمانى در هواى محب

 هر يک. مردمان را مرده انگار ، بزندگان بياميز 
 از مردمان جهان که بوى خوش جانان را در اين

 بى نياز بآواز. بامداد نيافت از مردگان محسوب 
 جهان خوشى آمده غمگين: بلند مى فرمايد 

 .راز نهان پديدار شده ، اندوهگين مشويد . مباشيد 
 ن روز پى برى ، از جهان و آنچهپيروزى ايه اگر ب

 .در اوست بگذرى و بکوى يزدان شتابى 
  

 ١٣٤ص 
  ژوئيه٢٥سيزدهم شهر الکلمات                      



 روان مرده است و دل بى ياد اى بندگان ،تن بى     
 پس بياد دوست بياميزيد و از دشمن. يزدان پژمرده 

 دشمن شما چيزهاى شما است که. بپرهيزيد 
 خواهش خود آنرا يافته ايد و نگاه داشته ايد و جانب

 جان براى ياد جانان است ، آنرا. را بآن آلوده ايد 
 زبان براى گواهى يزدان است ، آن. پاکيزه داريد 

 .الئيد ارا بياد گمراهان مي
  

 ١٣٥ص 
  ژوئيه٢٦چهاردهم شهر الکلمات                     

 کو. ين است اى بندگان ، سخن دوست شير     
 کسى که بيابد ؟ کجاست گوشى که بشنود ؟ نيکو
 است کسى که امروز با دوست پيوندد و از هر چه
 جز اوست در رهش بگذرد و چشم پوشد تا جهان

 .مينوى پاينده راه يابد ه تازه بيند و ب
  

 ١٣٦ص 
  ژوئيه٢٧پانزدهم شهر الکلمات                     

 هشهاى خود بگذريد و آنچهاى بندگان ، از خوا     
 راه بى راهنما نرويد. من خواسته ام آنرا بخواهيد 

 بسيارى از راهنمايان. و گفتار هر راهنما را نپذيريد 
 راهنما کسى.گمراهانند و راه راست را نيافته اند 
  هيچ چيز او راواست که از بند روزگار آزاد است 

 .از گفتار راست باز ندارد 
  

 ١٣٧ص 
  ژوئيه٢٨م شهر الکلمات                     شانزده

 اى بندگان ، هر که از اين چشمه چشيد بزندگى     
 .پاينده رسيد و هر که ننوشيد از مردگان شمرده شد 

 بگو اى زشت کاران ، آز شما را از شنيدن آواز بى    
 .او را بگذاريد تا راز کردگار بيابيد . نياز دور نمود 
 .ب جهان تاب روشن و پديدار است و او مانند آفتا



 بگو اى نادانان ، گرفتارى ناگهان شما را از پى ،
 .کوشش نمائيد تا بگذرد و بشما آسيب نرساند 
 .اسم بزرگ خداوند که ببزرگى آمده بشناسيد 

 .اوست داننده و دارنده و نگهبان 
  

 ١٣٨ص 
  ژوئيه٢٩هفدهم شهر الکلمات                       

  آنچه در اين روز پيروز زدان پاک مى فرمايدي     
 شما را از آاليش پاک نمايد و بآسايش رساند همان

 پاکى از آاليش ، پاکى از چيزهائى. راه راه من است 
 و. است که زيان آرد و از بزرگى مردمان بکاهد 

 آن پسنديدن گفتار و کردار خود است اگر چه نيک
 که هر کسو آسايش هنگامى دست دهد . باشد 

 .خود را نيک خواه همۀ روى زمين نمايد 
  

 ١٣٩ص 
  ژوئيه٣٠هجدهم شهر الکلمات                       

 راه آزادى باز شده: دوست يکتا مى فرمايد      
 .بشتابيد و چشمۀ دانائى جوشيده از او بياشاميد 
 بگو اى دوستان سراپردۀ يگانگى بلند شد بچشم

 همه بار يک داريد. ا نبينيد بيگانگان يکديگر ر
 براستى مى گويم هر آنچه. شاخسار  و برگ يک

 از نادانى بکاهد و بر دانائى بيفزايد ، پسنديدۀ
 بگو اى مردمان در سايۀ. آفريننده بوده و هست 

 .داد و راستى راه رويد و در سراپردۀ يکتائى درآئيد 
  

 ١٤٠ص 
  ژوئيه٣١    نوزدهم شهر الکلمات                  

 حضرت خاتم انبياء روح ماسواه فداه از مشرق     
 امر الهى ظاهر و با عنايت کبرى و فضل بى منتهى

 .ناس را بکلمۀ مبارکۀ توحيد دعوت نمودند 
 و مقصود آنکه نفوس غافله را آگاه فرمايند و از ظلمات



  قوم بر اعراض و اعتراضو لکن. شرک نجات بخشند 
 ارد آوردند آنچه را که معشر انبياءقيام کردند و و

 ّدر انبياى قبل تفکر. ّدر جنت عليا نوحه نمودند 
 بعضى را. هر يک باعراض قوم مبتال گشتند . نما 

 ّبجنون نسبت دادند و برخى را سحار گفتند و
 بمثابه علماى ايران سالها از. ّحزبى را کذاب 

ّحق جل جالله ظهور اين ايام را مى طلبيدند و ّّ 
 ّچون افق عالم منير و روشن گشت ، کل اعراض

 .نمودند و بر سفک دم اطهرش فتوى دادند 
  

 ١٤١ص 
  اوت١ّاول شهر الکمال                         

 ّانسان چون بمقام بلوغ فائز شد بايد تفحص     
ّمايد و متوکال على ا و مقدن  ّعن الحب و البغض سًاّ

 ّکند تفکر کند و بسمع وّکه عباد بآن متمس در امرى
 بصر خود بشنود و ببيند ، چه اگر ببصر غير مالحظه
ّنمايد ، از مشاهدۀ تجليات انوار نير عرفان الهى  .محروم ماند  ّ

  
 ١٤٢ص 
  اوت٢ شهر الکمال                         دوم
 .ّدر خاتم انبياء روح ماسواه فداه ، تفکر نمائيد      

 بارادۀ الهى از افق حجاز اشراقّچون آن نير حقيقى 
 نمود ، احزاب اعراض نمودند و بر سفک دم اطهرش

 وارد شد بر آن حضرت آنچه که عيون. قيام کردند 
 ّ اعلى گريست و افئدۀ مخلصين و مقربينمأل

ّبايد در سبب و علت اعتراض تفکر. محترق گشت  ّ 
 ّشکى نبوده و نيست که اگر مظاهر اوامر... نمود 
 ّو مصادر احکام ربانى موافق و مطابق آنچهالهى 

 در دست قومست از اشارات ظهور و اخبار و نصوص
 ّظاهر مى گشتند ، احدى اعراض نمى نمود ، بلکه کل

 فائز مى شدند بآنچه که از براى او از عدم بوجود
 .گشته اند  ّآمده اند و از نيستى بحت بات بطراز هستى مزين



  
 ١٤٣ص 
  اوت٣                        شهر الکمال  سوم
 حضرت عيسى بن مريم عليه سالم ا و عنايته     

 ّبآيات و اضحات و بينات باهرات ظاهر شد و
 هر منصفى شاهد و هر. مقصودش نجات خلق بوده 

 حضرت از براى خود چيزى آن. خبيرى گواهست 
  و نخواسته و مقصودش هدايت گمراهانهنطلبيد

 لکن وارد شد بر آن. ى بوده بصراط مستقيم اله
 جمال اقدس آنچه که اهل فردوس نوحه نمودند و

ّبقسمى بر آن حضرت امر صعب شد که حق جل جالله ّ 
 آيا سبب. ه بسماء چهارم صعودش داد الي عبارادۀ

 .آنچه ظاهر شد چه بود ؟ لعمر ا اعراض علماء 
ّچه که حنان و قيافا که از فريسي  ىين بوده اند ، يعنّ

 ّعلماى توراة مع علماى اصنام انکار نمودند و بسب
 .و لعن مشغول گشتند 

  
 ١٤٤ص 

  اوت٤چهارم شهر الکمال                        
 چقدر محيط است بدايع فضل بى منتهايش که     

 ّجميع آفرينش را احاطه نموده ، بر مقاميکه ذره اى
 تدر ملک مشهود نه مگر آنکه حاکى است از ظهورا

ّعز احديت او  ّل و ناطق است به ثناى نفس او و مدّ
 نى صنع خودأو بش. است بر انوار شمس وحدت او 

 را جامع و کامل خلق فرموده که اگر جميع صاحبان
  معرفت پست ترين خلق اوعقول و افئده ارادۀ

 هو عليه نمايند ، جميع خود را قاصر و را على ما
  معرفت آن آفتابعاجز مشاهده نمايند تا چه رسد به

 عرفان عرفاء. ّعز حقيقت و آن ذات غيب اليدرک 
 و بلوغ بلغاء و وصف فصحاء جميع بخلق او

 .راجع بوده و خواهد بود 
  



 ١٤٥ص 
  اوت٥پنجم شهر الکمال                         

 ِچون ابواب عرفان و وصول بآن ذات قدم مسدود     
 د و عصرو ممنوع شد محض جود و فضل در هر عه

 آفتاب عنايت خود را از مشرق جود و کرم بر همۀ
ّاشياء مستشرق فرموده و آن جمال عز احديه را از ّ 

 ّ بريۀ خود منتخب نمود و بخلعت تخصيصما بين
 مخصوص فرموده ألجل رسالت تا هدايت فرمايد
 تمام موجودات را بسلسال کوثر بى زوال و تسنيم

 اء از کدورات غفلتّقدس بى مثال تا جميع ذرات اشي
ّو هوى پاک و مقدس شده بجبروت عز لقا که مقام قدس ّ 

ّاوست مرآت اوليه و طراز قدميه. بقاست درآيند  ّ ّ 
ّو جلوۀ غيبيه و کلمۀ تامه و تمام ظهور و بطون ّ 

 ّسلطان احديه و جميع خلق خود را باطاعت او که
 .مور فرموده أعين اطاعة ا است م

  
 ١٤٦ص 

  اوت٦ الکمال                          ششم شهر
 من با ، در هر ظهورى ناظر بخود امرؤاى م    

 و ظهورات ظاهره من عند او بوده تا از صراط الهى
 مث مالحظه در انسان نما که اگر او را. نلغزى 

 بخود او عارف شوى ، در هر قميص که او را مالحظه
 ن او از لباس اگر نظر بدوو لکننمائى ميشناسى 

 و قميص داشته باشى ، هر آن و يومى که قميص تجديد
 پس نظر. شود از عرفان او محتجب و ممنوع مانى 

ّرا از تحديدات ملکيه و شئونات آفاقيه و ظهورات ّ 
 ّاسمائيه برداشته و باصل ظهور ناظر باشيد که

 مبادا در حين ظهور از اصل شجره محتجب مانيد
  شما عاطل و باطل شود وو جميع اعمال و افعال

 .از اثبات بنفى راجع شويد و شاعر بآن نباشيد 
  

 ١٤٧ص 



  اوت٧هفتم شهر الکمال                         
ّ ديده را پاک و مقدس نما تا تجليات،اى احمد      ّ 

 انوار النهايات از جميع جهات مالحظه نمائى
 ّو گوش را از آاليش تقليد منزه کن تا نغمات

 ليب وحدت و توحيد را از افنان باقى انسانىعند
  من است ، او را بغبار چشم وديعۀ،اى احمد. بشنوى 

 و گوش مظهر جود من است ،. نفس و هوى تيره مکن 
ّاو را باعراض مشتهيۀ نفسيه از اصغاى کلمۀ جامعه ّ 

 قلب خزينۀ من است ، لئالى مکنونۀ. بازمدار 
 دست. مسپار آنرا بنفس سارقه و هوس خائن 

 عالمت عنايت من است ، آنرا از اخذ الواح مستورۀ
 .محفوظه محروم منما 

  
 ١٤٨ص 

  اوت٨هشتم شهر الکمال                         
 بگو اى عباد ، فيض رحمت بى منتهايم از سماء     

 مکرمت بى انتهايم چون غيث هاطل در نزول و
ّبا ديدۀ مقدس و گوش منز. جريان است   ه و استقامتّ

 .تمام باين رحمت سبحانى و فيض رحمانى بشتابيد 
  خود راىبگو اى بندگان من ، بتحديد نفس و تقليد هو

ّمقيد و مقلد مسازيد ، چه که مثل تقليد مثل سراب ّ 
 بقيعه در وادى مهلکه است که لم يزل تشنگان را

 از. سيراب ننموده و اليزال سقايه نخواهد نمود 
 م برداشته بزالل سلسال الزوالسراب فانى چش

 .بى مثالم در آئيد 
  

 ١٤٩ص 
  اوت٩نهم شهر الکمال                          

 ّلؤلؤ قدرت ربانى را از لؤلؤ مصنوعى فرق دهيد     
 چه که مصنوعى آن بمالقات آب. و تميز گذاريد 

 فانى و معدوم شود و قدرتى آن بمالقات آب صافى
 هد بليغ و سعى منيع نمائيدپس ج. و منير گردد 



 تا لؤلؤ قدس صمدانى را من دون اشاره بدست آريد
 و آن معرفت مظهر نفس من بوده و خواهد بود
 .خواهد بود  ّو لم يزل بآب عنايت من زنده و حى و باقى

  
 ١٥٠ص 

  اوت١٠دهم شهر الکمال                          
 ّ که از ظل هوىاى بندگان من ، جمال قدم مى فرمايد     

 ّو بعد و غفلت بظل بقا و قرب و رحمت بشتابيد
 نۀّوّتسليم شويد تا رياحين معطرۀ ملو چون ارض 

 و چون. ّمقدسۀ عرفانم از ارض وجود انبات نمايد 
 نار مشتعل شويد تا حجبات غليظه را محترق

 ّ محجوبه را از حرارت حبنمائيد و اجساد مبرودۀ
 ريد و چون هوا لطيف شويدالهى زنده و باقى دا

 .تا در مکمن قدس واليتم درآئيد 
  

 ١٥١ص 
  اوت١١يازدهم شهر الکمال                       

ّاى بندگان من ، از مدينۀ وهميۀ ظن      ّيه بقوۀّ  ّ توکلّ
  يقين واردّ مشيدۀ محکمۀبيرون آمده بمدينۀ

 و در جميع احوال از رحمت واسعه و. شويد 
  محيطه مأيوس مباشيد که همۀ هياکلعنايت

 موجودات را محض جود و کرم از نيستى محض به
 بى طلب عنايت فرمودم و. ملک هستى آوردم 

  اجابت فرمودم و بى استعداد منتهاىلاؤبى س
 جميع شما اشجار. جود را مبذول داشتم  فضل و

  که بدست مرحمت خود در ارضدرضوان قدس مني
  به نيسان رحمت بى زوالمبارکه غرس فرمودم و

 ّخود تربيت نمودم و از حوادث کونيه و خطرات
 ُحال از مغرس. ّ حفظيه حفظ فرمودم ّملکيه بمالئکۀ

 ّو حافظ و مربى خود غفلت ننمائيد و دون او را بر
ّاو مقدم و مرجح مداريد که مبادا ارياح سموميۀ ّ ّ 
 يعهّعقيميه بر شما مرور نمايد و جميع را از اوراق بد



 .محروم نمايد  ّو اثمار جنيه و افنان منيعه و اغصان لطيفه
  

 ١٥٢ص 
  اوت١٢دوازدهم شهر الکمال                      

 بگو اى عباد ، باب رحمتم را که بر وجه اهل     
 آسمانها و زمين گشودم بدست ظلم و اعراض مبنديد

 و سدرۀ مرتفعۀ عنايتم را بجور و اعتساف قطع
 براستى مى فرمايم قلب مخزن جواهر. د منمائي
 ۀ دنياىّ ثمينۀ من است ، محل خزف فانيممتنعۀ

ّو صدر محل انبات سنبالت حب من. ّدنيه مکنيد  ّ 
 بصفاتم. است ، او را بغبار تيرۀ بغضا مياالئيد 

ّمتصف شويد تا قابل ورود ملکوت عزم شويد و در ّ 
 .جبروت قدسم درآئيد 

  
 ١٥٣ص 

  اوت١٣ر الکمال                       سيزدهم شه
 ّاى بندگان من ، آنچه از حکم بالغه و کلم طيبۀ     

ّجامعه که در الواح قدسيۀ احديه نازل فرمودم ّ 
ّمقصود ارتقاى انفس مستعده است بسماوات عز ّ 
ّاحديه و اال جمالم مقدس از نظر عارفين است و ّ ّ 

 ر سراج مضيئهد... ّاجاللم منزه از ادراک بالغين 
 در ليل مظلمه که در محضر شما روشن است مشاهده

 آيا آنچه از بدايع اوصاف منيعه و يا. نمائيد 
 ّجوامع صفات ذميمه در حق او ذکر شود هيچ بر نور
 ّاو بيفزايد و يا از ضياء او بکاهد ؟ ال فو الذى نفسى
 بيده ، بلکه در اين دو حالت مذکوره او بيک قسم

  بقائلين راجعّى نمايد و اين مدح و ذمافاضۀ نور م
 .بوده و خواهد بود ، چنانچه مشهود مالحظه ميشود 

 حال اى عباد ، از سراج قدس منير صمدانى که در مشکاة
ّعز ربانى مشتعل و مض   است خود را ممنوعىءّ

 ّننمائيد و سراج حب الهى را بدهن هدايت در مشکاة
 ّو بزجاج توکلاستقامت در صدر منير خود برافروزيد 



  
 ١٥٤ص 

  ا از هبوب انفاس مشرکينما سوىو انقطاع از 
 .حفظش نمائيد 

  
 ١٥٥ص 

  اوت١٤چهاردهم شهر الکمال                      
 اى عباد ، لئالى صدف بحر صمدانى را از کنز     

ّعلم و حکمت ربانى بقوۀ يزدانى و قدرت روحانى ّ 
 تر و حجاب را درّبيرون آوردم و حوريات غرف س

 مظاهر اين کلمات محکمات محشور نمودم و ختم
 ّاناء مسک احديه را بيد القدرة مفتوح نمودم

 و روايح قدس مکنونۀ آنرا بر جميع ممکنات مبذول
 حال مع جميع اين فيوضات منيعۀ محيطه. داشتم 

 و اين عنايات مشرقۀ لميعه اگر خود را منع نمائيد ،
 .شما راجع بوده و خواهد بود مالمت آن بر انفس 

  
 ١٥٦ص 

  اوت١٥پانزدهم شهر الکمال                      
 ّمثال مالحظه در ارض طيبۀ منبته نمائيد که     

 و. مقصود زارع از سقايه ، سقايۀ زرع خود است 
 ّلبه که در آن کشت و زرع بالتبعُلدۀ صَ صبسا حجر

 ّفيض فياض ،پس مقصود از نزول . مشروب مى شوند 
ّمزارع احباى او بوده که محل انبات نبات علم و ّ 
 حکمتند و من دون آن از اعداء و غافلين که احجار

ّ ارضند بالتبع بر شحات فضليه و قطراتمتروکۀ ّ 
 .ّسحابيه مرزوق و مشروبند 

  
 ١٥٧ص 

  اوت١٦شانزدهم شهر الکمال                      
 حميد متصاعد بساطجواهر توحيد و لطائف ت     

 حضرت سلطان بيمثال و مليک ذوالجاللى است



 که حقايق ممکنات و دقايق و رقايق اعيان موجودات
 را از حقيقت نيستى و عدم در عوالم هستى و قدم
ُظاهر فرمود و از ذلت بعد و فنا نجات داده به ّ 
ّملکوت عزت و بقا مشرف نمود و اين نبود مگر ّ 

  خود ،ۀت منبسطبصرف عنايت سابقه و رحم
 ّچنانچه مشهود است که عدم صرف را قابليت و
 استعداد وجود نشايد و فانى بحت را لياقت کون

 ّو بعد از خلق کل ممکنات و. و انوجاد نپايد 
 ّايجاد موجودات به تجلى اسم يا مختار انسان

 ّرا از بين امم و خاليق براى معرفت و محبت خود
 .نمود  ئنات بود اختيارّکه علت غائى و سبب خلقت کا

  
 ١٥٨ص 

  اوت١٧هفدهم شهر الکمال                        
 ّ خلق و حق و حادث و قديم و واجبما بينچون      

 و ممکن بهيچوجه رابطه و مناسبت و موافقت و
 مشابهت نبوده و نيست ، لهذا در هر عهد و عصر
 کينونت ساذجى را در عالم ملک و ملکوت ظاهر

 ّ و اين لطيفۀ ربانى و دقيقۀ صمدانى را ازفرمايد
 عنصر ترابى ظاهرى و عنصر: دو عنصر خلق فرمايد 

 يک مقام: و دو مقام در او خلق فرمايد . غيبى الهى 
ّحقيقت که مقام الينطق اال عن ا ربه است   و... ّ

 ّو اين کينونات مجرده... ّمقام ديگر مقام بشريت است 
ّکليهط فيض سايو حقايق منيره و   اند و به هدايتّ

 ّکبرى و ربوبيت عظمى مبعوث شوند که تا قلوب
 ّين را بالهامات غيبيه ومشتاقين و حقايق صاف

ّفيوضات ال ريبيه و نسائم قدسيه از کدورات عوالم ّ 
 ّتا وديعۀ الهيه که... ّملکيه ساذج و منير گردانند 

 دۀدر حقايق مستور و مختفى گشته از حجاب ستر و پر
 ...خفا چون اشراق آفتاب نورانى از فجر الهى سر برآرد 

  
 ١٥٩ص 



  اوت١٨هجدهم شهر الکمال                        
  بصيرت مالحظه نمايند مشهوداگر ناس بديدۀ     

 ّشود که اين محن و باليا و مشقت و رزايا که بر
 مخلصين و مؤمنين نازل و وارد است عين راحت

 ّو اين راحت و عزت معرضين. است و حقيقت نعمت 
ّاز حق ، نفس مشقت و عذاب و زحمت است   زيرا که. ّ

 ّ اين باليا راحت کبرى و علت وصولنتيجه و ثمرۀ
 فرف اعلى است و پاداش و اثر اين راحت ، زحمتره ب

 .ّو مشقت عظمى است و سبب نزول در درک سفلى 
 پس در هيچوقت و احيان از نزول باليا و محن

 زون نبايد بود و از ظهورات قضايا و رزايامح
 مهموم و مغموم نشايد شد ، بلکه بعروة الوثقاى
 ّصبر بايد تمسک جست و بحبل محکم اصطبار

 زيرا اجر و ثواب هر حسنه اى را. ّتشبث نمود 
 .پروردگار باندازه و حساب قرار فرموده مگر صبر را 

  
 ١٦٠ص 

  اوت١٩      نوزدهم شهر الکمال                 
  اما سوىمقصود از انقطاع ، انقطاع نفس از  ...     

  ازئىشياست ، يعنى ارتقاء بمقامى جويد که هيچ 
  سماوات و ارض مشهود استما بيناشياء از آنچه در 

  و اشتغالشىءّيعنى حب . ّاو را از حق منع ننمايد 
 ّبآن او را از حب الهى و اشتغال بذکر او محجوب

 يد ، چنانچه مشهودا مالحظه مى شود که اکثرىننما
 ّه و تشبث باسبابّاز ناس اليوم تمسک بزخارف فاني

 ه و اثمار شجرۀ مبارکهباطله جسته و از نعيم باقي
 بارى مقصود از انقطاع اسراف... محروم گشته اند 

 ّو اتالف اموال نبوده و نخواهد بود ، بلکه توجه الى
 و اين رتبه بهر قسم حاصلّا و توسل باو بوده 

  ظاهر و مشهود گردد ، اوستشىءشود و از هر 
 . و منتهاى آن أانقطاع و مبد

  



 ١٦١ص 
  اوت٢٠ّاول شهر االسماء                        

  تا بمصر عشق در نيائى بيوسف جمال،اى برادر من     
 دوست واصل نشوى و تا چون يعقوب از چشم ظاهرى

 نگشائى و تا بنار عشق نيفروزىنگذرى چشم باطن 
 بيار شوق نياميزى و عاشق را از هيچ چيز پروا نيست

 از نار سردش بينى و از دريا. ّو از هيچ ضرى ضرر نه 
 عشق هستى قبول نکند و زندگى... خشکش يابى 

ّنخواهد ، حيات در ممات بيند و عزت از ذلت جويد  ّ. 
 يار سربسيار هوش بايد تا اليق جوش عشق شود و بس

 مبارک گردنى که. بايد تا قابل کمند دوست گردد 
 ّدر کمندش افتد و فرخنده سرى که در راه محبتش

 پس اى دوست از نفس بيگانه شو تا. بخاک افتد 
 يگانه پى برى و از خاکدان فانى بگذر تا در آشيانه ب

 نيستى بايد تا نار هستى. الهى جاى گيرى 
  .برافروزى و مقبول راه عشق شوى

  
 ١٦٢ص 
  اوت٢١ شهر االسماء                        دوم

 سالک بعد از ارتقاى بمراتب بلند حيرت بوادى     
 فقر حقيقى و فناى اصلى وارد شود و اين رتبه مقام
 فناى از نفس و بقاى با است و فقر از خود و غناى

 و در اين مقام که ذکر فقر مى شود يعنى. بمقصود است 
 است از آنچه در عالم خلق است و غنى است بهفقير 

 ّآنچه در عوالم حق است ، زيرا که عاشق صادق و حبيب
 موافق چون بلقاى محبوب و معشوق رسيد از پرتو
 جمال محبوب و آتش قلب حبيب ، نارى مشتعل
 شود و جميع سرادقات و حجباترا بسوزاند ، بلکه

 و جزّآنچه با اوست حتى مغز و پوست محترق گردد 
 ّو در اين مقام ، واصل مقدس... دوست چيزى نماند 

 پس اگر در نزد. ّاست از آنچه متعلق بدنياست 
 ّواصلين بحر وصال از اشياء محدوده که متعلق به



 ّعالم فانى است يافت نشود چه از اموال ظاهريه
 ...ّرات نفسيه بأسى نيست ّباشد و چه از تفک

  
 ١٦٣ص 
  اوت٢٢                  شهر االسماء       سوم
 ّاى دوستان حق ، کمر خدمت محکم بربنديد و     
 اق حفظ نمائيدهل آفاق را از مکر و نفاق اهل شقا

 ّو اگر بخضوع و خشوع و ساير سجاياى حق بين عباد
 ظاهر شويد ، ذيل تقديس از مفتريات ابليس و

 مظاهرش طاهر ماند و آلوده نشود و کذب مفترين بر
 و اگر نعوذ با. ظاهر و هويدا گردد عالميان 

ّعمل غير مرضيه از شما مشاهده شود ، جميع بمقر ّ 
ِقدس راجع است و همان اعمال ، مثبت مفتريات ُ 

 .ّمشرکين خواهد شد و هذا لحق يقين 
  

 ١٦٤ص 
  اوت٢٣چهارم شهر االسماء                       

 برمشاهده نمائيد در نفوسيکه در هر سنه      
ّمظلوميت سيد الشهداء روح ماسواه فداه و اصحاب ّ ّ 
 او نوحه و ندبه مى نمايند و بر ظالمان لعنت ميکنند
 و خود بظلمى ظاهر شده اند که ظلم ظالمان قبل

 فى الحقيقه بر خود. نزدش معدوم صرف بوده 
 و مطالع ظلم اليوم. لعنت مى کنند و شاعر نيستند 

  نموده اند و بظنونّعلماء عصرند که از حق اعراض
 قسم بآفتاب افق. ّو اوهام خود تمسک جسته اند 

 توحيد که در اعصار قبل هم سبب ظلم امثال اين
 نفوس شده اند ، چه که بفتواهاى آن انفس غافله ،

ّمطالع عز احديه شربت شهادت را نوشيده اند  ّ. 
ّنفوسيکه با سيد الشهداء محاربه نموده اند بعضى ّ 

  که در هر سنه سه ماه صائم بودند واز نفوس بودند
 ...شب و روز تالوت قرآن مى نمودند 

  



 ١٦٥ص 
  اوت٢٤پنجم شهر االسماء                        

 ّدر کل.  بوده ّتوجهوجه عالم بر ال مذهبى م     
ّسنين بل در کل شهور بل در کل ايام از ايمان و ّ ّ 

 ک و تاايقان و عرفان بعيد و بظنون و اوهام نزدي
 ّمدتى باين نحو خواهند بود ، چنانچه ميقات آن

  محزونو لکن. در کتاب الهى نازل و ثبت شده 
 مباش ، چه که اشراقات شمس حقيقت رطوبات

 ّزائدۀ طبيعت را جذب خواهد نمود و تشتتات حروف
 را جمع خواهد نمود و اين فقره نه مخصوص باين

  بعد از...عصر است بلکه از قبل هم چنين بوده 
 ّانقضاء مدت مذکوره در کتاب ، بغتة امر ا مرتفع

 .ّو جميع بآن متوجه 
  

 ١٦٦ص 
  اوت٢٥ششم شهر االسماء                         

 ّنفوسيکه موفق شده اند برضى ا و امره ، بعد     
 از خروج ارواح از اجساد باجر اعمال در دار اخرى

 ه در اين دنيا مشهودفائز خواهند شد ، چه که آنچ
 است استعداد زياده از اين در او موجود نه اگر
 ّچه کل عوالم الهى طائف حول اين عالم بوده و

  در هر عالمى از براى هر نفسىو لکنخواهد بود 
ّامرى مقدر و مقرر  ّ... 

  
 ١٦٧ص 

  اوت٢٦هفتم شهر االسماء                        
  آنچه از قلم اعلى درفى الحقيقه اگر نفسى در     

 ّاين مقامات جارى شده تفکر نمايد بيقين مبين
َميداند که مشعر ادراک آن عالم در اين عالم گذارده َ 

 و لکن. نشده تا ادراک نمايد و بر حقيقت عارف شود 
 ّاين قدر ذکر مى شود که ارواح مجرده که حين ارتقاء

 م عروجّن العالم و مطهرا من شبهات االممنقطعا ع



 ّنمايند ، لعمر ا انوار و تجليات آن ارواح سبب
 ّو علت ظهورات علوم و حکم و صنايع و مايۀ بقاى
 آفرينش است ، فنا آنرا اخذ ننمايد و شعور و ادراک

 .ّو قدرت و قوت او خارج از احصاء عقول و ادراکست 
 اگر اين مقام. ّانوار آن ارواح مربى عالم و امم است 

  جميع ارواح قصد صعود نمايندسره کشف شودأب
 .و عالم منقلب مشاهده گردد 

  
 ١٦٨ص 

  اوت٢٧هشتم شهر االسماء                        
  الهى است که تربيت اهلآفتاب حقيقى کلمۀ     

 ديار معانى و بيان منوط باوست ، و اوست روح
  از مددشىءّحقيقى و ماء معنوى که حيات کل 

 ّو تجلى او در هر مرآتى. خواهد بود و عنايت او بوده و 
 ّمثال در مراياى قلوب حکما تجلى. بلون او ظاهر 

 و همچنين در مراياى افئدۀ. فرمود ، حکمت ظاهر شد 
 ّعارفين تجلى فرمود ، بدايع عرفان و حقايق تبيان

 جميع اهل عالم و آنچه در او ظاهر به. ظاهر شده 
  از شمس کلمۀو انسان. انسان قائم و از او ظاهر 

ّربانيه موجود   و اسماء حسنى و صفات عليا طائف. ّ
 اوست نار الهى و. حول کلمه بوده و خواهند بود 

 ... ا را بسوخت ما سوىچون در صدور بر افروخت 
  

 ١٦٩ص 
  اوت٢٨نهم شهر االسماء                         

 اگر امروز نفسى بطراز امانت فائز شود ،     
 ّا احب است از عمل نفسى که پياده بشطرعند 

 ّاقدس توجه نمايد و بلقاى معبود در مقام محمود
 ّامانت از براى مدينۀ انسانيت به. فائز گردد 

 مثابه حصن است و از براى هيکل انسانى بمنزلۀ
 عين ، اگر نفسى از او محروم ماند در ساحت عرش

 .نابينا مذکور و مسطور است 



  
 ١٧٠ص 
  اوت٢٩م شهر االسماء                         ده

 ّمشاهده در امر رسول ا نما که اول امر در     
ّکمال ترقى و استعالء بوده و بعد توقف نموده  ّ. 
 يکى از اسباب مانعه آنکه نفوسى برخاستند و

 هل باطنيم ، ناس بيچاره را ازابدعوى اينکه ما 
ّشريعۀ الهيه و مکامن عز ربا  .ّنيه ممنوع نمودند ّّ

ّقل تا کل ظاهر اعلى من باطنکم و کل قشر ّ 
ّانور من لبکم   اليوم رداء افعال و اکليل اعمال ،... ُ

 ...ذکر اسم اعظم در ظاهر و باطن بوده 
  

 ١٧١ص 
  اوت٣٠يازدهم شهر االسماء                      

 بالياّاز مصائب وارده مکدر مباشيد ، چه که ال زال      
 پس نيکو. ّمخصوص اصفياى حق بوده و خواهد بود 

 ورد عليه راضى و شاکر باشد ، است حال نفسى که بما
 ّچه که وارد نمى شود بر نفسى من عند ا اال آنچه از

 ما بينبراى آن نفس بهتر است از آنچه خلق شده 
 ّو چون ناس باين سر و سر آن آگاه. سموات و ارض 
  موارد باليا خود را محزون مشاهدهنيستند ، لذا در

 ّلم يزل و اليزال بر مقر اطمينان ساکن. مى نمايند 
 .باشيد و از اثمار عرفان مرزوق 

  
 ١٧٢ص 

  اوت٣١دوازدهم شهر االسماء                     
 پرورش گيتى وه پيمبران چون پزشکانند که ب     

 رىکسان آن پرداخته اند ، تا بدرمان يگانگى بيما
 در کردار و رفتار پزشک. بيگانگى را چاره نمايند 

 جاى گفتار نه ، زيرا که او بر چگونگى کالبد و
 بيماريهاى آن آگاه است و هرگز مرغ بينش مردمان

 پس اگر رفتار. زمين بفراز آسمان دانش او نرسد 



 امروز پزشک را با گذشته يکسان نبينند جاى گفتار
   روش جداگانه سزاوارچه که هر روز بيمار را. نه 

 و همچنين پيمبران يزدان هرگاه که جهان را
 بخورشيد تابان دانش درخشان نمودند بهر چه
 ...خواندند  سزاوار آن روز بود مردم را بسوى خداوند يکتا

  
 ١٧٣ص 

  سپتامبر١سيزدهم شهر االسماء                      
ّحق جل جالله عالم را بملوک که مظاهر        قدرتّ

 اويند عطا فرموده و بجنود ظاهره مدائن ظاهره
 را حفظ نموده و مى نمايد و جنوديکه مخصوص ذات
ّقدم عز بيانه و عز ذکره است اعمال طيبه و اخالق ّ ّ 

 دوستان الهى بايد بتقوى. ّمرضيه بوده و هست 
 ا قلوب را تسخير نمايند و صدور را از آنچه

 طوبى از براى نفسى. ّسزاوار نيست مقدس دارند 
 ّکه به حکمت و بيان و روح و ريحان عباد را متذکر

 .دارد و بافق آگاهى کشاند 
  

 ١٧٤ص 
  سپتامبر٢چهاردهم شهر االسماء                     

 مور تا مخلصينأّامروز روز تبليغ است و کل باو م     
 من" بمقامى که در کتاب الهى نازل شده فائز شوند 

ّ فکانما احيى الناس جميعا احيى نفسا  و حياتيکه" ّ
 در کتاب الهى مذکور است حيات افئده و قلوب

 اگر نفسى باين مقام فائز. است بعرفان محبوب 
 لذا بايد در ليالى و. ّنشود از ميتين محسوب 

ّايام دوستان حق جهد بليغ نمايند که شايد ّ 
 گمگشتگان را بسبيل مستقيم هدايت نمايند و

 هر.  از اين رحيق حيوان بچشانند تشنگان را
نفسى باين مقام فائز شد از جواهر وجود لدى ا 

 از شماتت اعداء و اقتدار اولى البغضاء. مذکور 
 ّزود است که اول بمدح و ثنا و. محزون مباشيد 



 .ثانى بضعف و فنا تبديل شود 
  

 ١٧٥ص 
  سپتامبر٣پانزدهم شهر االسماء                     

  درآن جناباگر نفسى در مشرق زمين باشد و      
 ده نمايد بعرفان ا فائز گردد ، براار مغرب و
 ّ حتم است مع استطاعت که بآن ارض توجهآن جناب

 ّنمايد و رحيق حيوان را بقدر استطاعت و قابليت
 اگر در آيات منزله از سماء... او بر او مبذول دارد 

ّ که حق جل و عزّفضل تفکر نمائى شهادت ميدهى ّ ّ 
 بآنچه امر فرموده و مى فرمايد همان مصلحت عباد

 ّالبته بايد تبليغ امر نمائى و. بوده و خواهد بود 
 طالبان بحر هدايت را. بخدمت مشغول گردى 

 . باندازه عطا نمائيد و لکنمحروم ننمائيد 
  

 ١٧٦ص 
  سپتامبر٤شانزدهم شهر االسماء                     

  بيان منسوب استهترين ثمرى که بشجرۀب     
 تخمهاى حکمت را در اراضى:  مبارکه است اين کلمۀ

 انشاء ا. ّطيبه باندازه و مقدار مبذول داريد 
 ّبحرارت نار کلمۀ الهيه جميع را مشتعل نمائى

  پدرى باشفقتب... و بشطر اقدس دعوت کنى 
 جميع اهل ارض معاشر باش و همچنين از ثدى

 در هيچ حالى از احوال. ت جميع را تربيت نما حکم
 اوست سبب اعالى امر و. از حکمت چشم برمدار 

ّاو علت سکون اضطراب و قوۀ قلوب و اطمينان ّ 
 .نفوس بوده و خواهد بود 

  
 ١٧٧ص 

  سپتامبر٥هفدهم شهر االسماء                       
 بايد. خدمت اعظم و اکبر تبليغ امر او است      

 ّمبلغين بحکمت و بيان باين امر خطير مشغول



 ّو شرايط مبلغين تقديس و تنزيه است و. گردند 
 ّطوبى لمن تزين بطراز. ّهمچنين توکل و انقطاع 

 طوبى. اع فى تبليغ امر ا مالک االبداع االنقط
 لوجه ا قصد بالد نمايند از براى عباديکه خالصًا

 لعمر ا ارض . ألجل تبليغ امر و انتشار آثار
 امروز خادم امر. بقدوم آن نفوس افتخار نمايد 

 .ّالهى و مبلغ آياتش از اعلى الخلق در کتاب مذکور 
  

 ١٧٨ص 
  سپتامبر٦هجدهم شهر االسماء                       

ّاز حق سم قاتل طلب نموده و مىبعضى عباد       ّ 
 آيا. نمايند و بگمان خود شهد فائق خواسته اند 

 ّرضيع اگر سم طلب نمايد اعطاى آن از بالغ جائز ؟
 چنانچه شنيده اند و.  يصيح و يبکى و لوال و نفسى 

 مشاهده نموده اند که بعضى در عراق تلقاء وجه
ّحاضر و از حق جل ش  نه خواستند آنچه را خواستندأّ

 و بعد از اعطاء ظاهر شد از ايشان آنچه سبب
  وصلوا بماْنَاعد و نفوس ديگر ب... خسران شد 

ّارادوا ، بالمره از حق اعراض نمودند   مقصود... ّ
ّآنکه احباى الهى از تأخير ما ارادوا من ربهم ّ 

 ّالکريم مکدر و محزون نباشند ، چه که آن منبع کرم
 لم يزل و اليزال معطى و باذل... و مخزن جود 

 .بوده و خواهد بود 
  

 ١٧٩ص 
  سپتامبر٧            نوزدهم شهر االسماء          

 ّاشتغال عباد بمشتهيات نفس و هوى در زخارف     
 ّدنيا سبب غفلت ، و غفلت چون قوت يابد بضاللت
 ّمبدل گردد و عند صاحبان بصر مبدئى که سبب و

ّعلت اين امور غير مرضيه است جزاى اعمال ، و اال ّّ 
 .امر ا اظهر از شمس است 

  



 ١٨٠ص 
ّاول شهر العزة    سپتامبر٨                        ّ

ّحق جل ذکره خود را غفور و رحيم و رحمن و کريم      ّ 
 ّه از احباىّچگونه مى شود بامورات جزئي. خوانده 

 لعمرى... خود بگذرد و يا نظر رحمت باز دارد 
  ال ينظرٰسنىکان بالمنظر االعلى و المقام االّانه قد 

ّاال حسنات احبائه و ماورد عل  يهم فى سبيله وّ
 ّهميشه حق ناظر باعمال... ّيتجاوز عما دونها 

 ّ بريه بوده و هست مگر نفسى که فى الحقيقهّخيريۀ
 .از او رائحۀ اعراض مرور نمايد 

  
 ١٨١ص 
  سپتامبر٩ّ شهر العزة                         دوم

ّوقتى که اين مظلوم در زير غل و زنجير در ارض ...      ُ 
  ، در حالتيکه دو روز بر او گذشت و چيزى بلببود طا

 نرسيد و دينارى با او نبود ، در آن حين اغنى العالم
 بوده کسيکه غناى او در منتهى درجۀ فقر حاصل و از
 ّذلت و ننگ عالم در سبيل امر مالک قدم دلتنگ و

 .خجل نه ، تا بوده و هست غم مخور ، سرورها از پى 
 در نفس. تهى از عقب دلتنگ مباش ، فرح بى من

 اين عالم ابواب التحصى موجود ، انشاء ا باصبع
 اراده بگشايد و عوالم جديده در اين عالم مشاهده

 او فقير را دوست داشته و دارد و با او مجالس. گردد 
 اگر بر تراب جالسى غم مخور مالک عرش. انس ؤو م
 ّلذت بيان رحمن و حالوت هاى آن... ست ت با

 ...ّه را مبدل فرمايد و زائل نمايد اى دنياى فانيتلخى ه
  

 ١٨٢ص 
  سپتامبر١٠ّ شهر العزة                          سوم

 بذکر ا مأنوس شو و از دونش غافل ، چه که ...     
 ذکرش انيسى است بى نفاق و مونسى است با کمال

 ّخيانت و همدميست بى ضر وفاق ، ميهمانى است بى



  مجالسى است امين و مصاحبى است با ثباتو جنايت ،
 فيقى است با وفا بشأنيکه هر کجا روى بارو تمکين ، 

 غم را بسرور تبديل. تو آيد و هرگز از تو نگسلد 
  اليوم يومى است که نمايد و زنگ غفلت بزدايد

ّکلمۀ جذبيۀ الهيه   ّ سموات و ارض معلق وما بينّ
 و آنچه. ت را جذب مى فرمايد جواهر افئده ممکنا

 ّاز نفوسيکه از امکنۀ ترابيه صعود ننموده اند حکم
 .ملل قبل و نفى بر آن نفوس من عند ا جارى 
 ّقسم بآفتاب معانى که اگر مقدار ذره اى از جوهر
ّبل اقل در جبلى مستور باشد ، البته کلمۀ جذبيه ّ ّ 

 ...ّو فصليه آنرا جذب نمايد و از جبل فصل کند 
  

 ١٨٣ص 
  سپتامبر١١ّم شهر العزة                       چهار

ّکأس بقا باتم ظهور و بروز بايادى مالئکۀ ...      َ َ 
 پس نيکو است حال نفسى. ّجنت و نار در دور آمده 

 که از کأس باقى مرزوق شود و کأس فانى را باهلش
 ّامر حق را اليوم چون شمس مالحظه نما... واگذارد 

 و هر يک از مرايا که به. و جميع موجودات را مرايا 
 ّشمس توجه نمود و مقابل گشت ، صورت او در او ظاهر

 و هويدا و اليوم قلبى که مقابل شد با جمال ابهى ،
 انوار وجه در او ظاهر و مشهود و من دون ذلک

 و اليوم مقابل نشده مگر. محروم بل مفقود 
 .ند ا معدودى و ايشانند جواهر وجود ع

  
 ١٨٤ص 

  سپتامبر١٢ّپنجم شهر العزة                         
 جز سمعم کلماتم نشنود و: قلم قدم مى فرمايد      

 هوى دَمَره بصر که ب. جز چشمم بجمالم عارف نگردد 
 عليل شد چگونه بمنظر اکبر ناظر شود ؟ طبيب
ّجملۀ علتها حبم بوده و شافى جميع امراض ودم ُّ ّ 

ّحب الهى را مطهر دان ، در هر محل. اهد بود خو ّ ّ 



ّعلت را بصحت و جرم. که وارد شود اجنبى نماند  ّ 
 طوبى از براى نفوسى. را برحمت تبديل نمايد 

 . فضل ال عدل لها فائز شوند نکه باي
  

 ١٨٥ص 
  سپتامبر١٣ّششم شهر العزة                          

  گذار و مشى کن و ابدًابر اثر قدم غالم  قدم ...     
 ّفو الذى نفسى. از امورات وارده محزون مباش 

 بيده که اگر عوالم اليتناهى الهى منحصر باين
 عالم بود و نعمتش مخصوص آنچه در دنيا عند

 اهلش مشهود است ، ابدا خود را در بالياى اليحصى
 ّفکر در انبياى مقربين نما. ّمعذب نمى ساختم 
 . يک در سبيل الهى وارد شده ّو در ضريکه بر هر

ّقسم بقلم قدم که در هر نفسى اقل من ذره شعور ّ 
 ّباشد ، بذکر اين بيان و تفکر در آن ابدا بدنيا

 ...اعتنا ننمايد و از وجود و فقدانش محزون نگردد 
  

 ١٨٦ص 
  سپتامبر١٤ّهفتم شهر العزة                         

 .بب آنرا ندانسته عالم منقلب ، و احدى س ...     
 ارض آرام نخواهد. ّبأسا و ضراء احاطه نموده 
ُگرفت مگر بنداى اسکنى   ّ نظر باس اساسو لکنُ

 ّسياست الهى و اصول احکام ربانى در القاى
  علياّکلمه توقف رفته و ميرود و از قبل اين کلمۀ

 خيمۀ نظم عالم به دو: از قلم اعلى جارى و نازل 
 نظر به. مکافات و مجازات ستون قائم و برپا 

 جزاى اعمال ، خلق در خسران و وبال مشاهده
 ّتفکر در انقالبات دنيا نما ، لعمرى... مى شوند 

ٍالتسکن بل تزداد فيکل يوم   َ  هذا ما يخبرک به. َ
 ّخلق از نداى حق و حالوت آن محروم. الخبير 

 بوده و هستند ، عجب در آنست که از نداى عالم
 ...هم محرومند 



  
 ١٨٧ص 

  سپتامبر١٥ّهشتم شهر العزة                         
 سبحانه سبحانه ، از او مى طلبيم عباد خود را     

 ّمؤيد فرمايد بر دو امر بزرگ بعد از عرفان ذات
 ة اَعبراتى که از خشي: تقامت بر آن ّمقدس و اس

 نازل شود ، قطرات دمى که در سبيلش بر خاک
 دو امر الزال لدى العرش مقبول بودهاين . ريزد 

 و چون ثانى نهى شد ، ثالثى بر مقامش. و هست 
 نشست و آن انفاق عمر است در سبيل شناسائى

 .او ، بشناسد و بشناساند 
  

 ١٨٨ص 
  سپتامبر١٦ّنهم شهر العزة                          

 ّقسم به يکتا خداوند بيمانند که ذره اى در سموات     
 و. ّ حق رض حرکت نمى کند مگر باذن و ارادۀو ا

 عالم است بآنچه در قلوب عباد مستور و مکنون
 است و قادر است بر اينکه ارض و من عليها را

  اگر اين امورات ظاهرو لکنر فرمايد ّ مسخبکلمه اى
  طوعا کرها تصديق نمايند و مذعن شوندّشود کل
  چنين تصديق را اعتبارى نه لذا گاهىو لکن

ّظهورات قدرتيۀ الهيه ظاهر و گاهى مستور و ّ 
 در حين ظهور اهل حضور را بسماء شهود. باطن 

 .فرمايد  کشاند و حين بطون اهل يقين و ظنون را تفصيل
  

 ١٨٩ص 
  سپتامبر١٧ّدهم شهر العزة                          

 اين ظهور از براى اجراى حدودات ظاهره     
 بيان از قلم رحمن جارى ،نيامده ، چنانچه در 

ّبلکه ألجل ظهورات کماليه در انفس انسانيه و ّ 
  و ما يصدقهةفاع ارواحهم الى المقامات الباقيارت

 ّعقولهم ظاهر و مشرق شده تا آنکه کل فوق ملک



 خرق الحجابا رى لولعم. و ملکوت مشى نمايند 
 ّ االرواح الى ساحة ربکّفى هذا المقام لتطيرن

  چون بحکمت امر نموديم لذاو لکن فالق االصباح
 بعضى از مقامات را مستور داشتيم تا جذب مختار

 .زمام اختيار را اخذ ننمايد 
  

 ١٩٠ص 
  سپتامبر١٨ّيازدهم شهر العزة                       

 ّ بريه مشى نمايند وما بينّو کل بآداب طاهره      
 بعضى عقول شايد که. سبب هدايت ناس شوند 

 ّحدودات مذکوره در کتب الهيه را ألجلبعضى 
  در آن تصديق ننمايندّعدم اطالع بر مصالح مکنونۀ

  آنچه از قلم قدم در اين ظهور اعظم در اجتماعو لکن
 ّو اتحاد و اخالق و آداب و اشتغال بما ينتفع به

 ّالناس جارى شده احدى انکار ننموده و نمى نمايد
 ّاگر احباى. اشد ّمگر آنکه بالمره از عقل محروم ب

 ن نباشند ،ّيهى بطراز امانت و صدق و راستى مزال
 ّاوال آن. ّضرش بخود آن نفوس و جميع ناس راجع 

ّنفوس ابدا محل امانت کلمۀ الهيه و اسرار مکنونۀ ّ 
ّربانيه نخواهند شد و ثانى سبب ضاللت و اعراض ّ 

 ئهما قهر ا واناس بوده و خواهند بود و عن ور
 . عذاب ا و سخطه غضبه و

  
 ١٩١ص 

  سپتامبر١٩ّدوازدهم شهر العزة                      
 از جمله عالمت بلوغ دنيا آنست که نفسى     

 احدى سلطنت بماند و. ّتحمل امر سلطنت ننمايد 
 ّآن ايام. ّاقبال نکند که وحده تحمل آن نمايد 

 سىّ بريه ، مگر آنکه نفما بينّايام ظهور عقل است 
 الظهار امر ا و انتشار دين او حمل اين ثقل

 ّاعظم نمايد و نيکو است حال او که بحب ا و
 امره و لوجه ا و اظهار دينه خود را باين خطر



 .ّعظيم اندازد و قبول اين مشقت و زحمت نمايد 
 اين است که در الواح نازل که دعاى چنين سلطان

 .ّو محبت او الزم است 
  

 ١٩٢ص 
  سپتامبر٢٠ّسيزدهم شهر العزة                       

 هر نفسى اليوم بکتاب الهى عمل نمود و قلبش     
 ِاز شبهات و ضغينه و بغضاء و ما اليليق لالنسان

  اعلى محسوب ومألّطاهر و مقدس شد ، او از اهل 
 اگر بمقام بلند شهادت فائز شود اين منتهى عنايت

 ّ جميع اين امور معلق بارادۀو لکن او است دربارۀ
ّحق جل جالله است و مدتهاست که از قلم مقصود ّ ّ 

 لذا شهادت دست. حفظ عباد ظاهر و مسطور 
َنميدهد اال بندرت آنهم الجل حيات عالم ّ 

 وجود اين مقام. و ظهورات صنايع و علوم و فنون 
 مثل وجود عنقاست در اقطار عالم ، بقول مذکور و

 .بفعل مفقود 
  

 ١٩٣ص 
  سپتامبر٢١ّچهاردهم شهر العزة                      

 ّاليوم يوم نصرت است و نفس الحق جميع ...     
 ّحقايق عالين و ارواح مقربين که طائف حولند
ّمسئلت نموده که بقميص ظاهر هيکليۀ انسانيه ّ 
 ظاهر شوند و در ظاهر ظاهر بنصرت امر ا قيام

 سزاوار نيست که طلباز براى احدى . نمايند 
 ّخروج از اين عالم در ايام ظهور مالک قدم نمايد ،

 ّ الى افق الرحمنًاّبلکه بايد فى کل االحيان ناظر
 از خدا بخواهد که خدمتى از او در اين امر ابدع

 ... بذکر کلمه اى از کلمات او باشد و لوامنع ظاهر شود 
  

 ١٩٤ص 
  سپتامبر٢٢     ّپانزدهم شهر العزة                 



ّمظلوميتم مظلوميت اسم اولم را از لوح ...      ّ ّ 
 امکان محو نمود و از سحاب قضا امطار بال فى

 اخراج از. ّکل حين بر اين جمال مبين باريده 
 ّوطنم را سببى جز حب محبوب نبوده و دورى از

 در موارد. ّديارم را علتى جز رضاى مقصود نه 
 شن و منير بودم و درقضاياى الهى چون شمع رو

 در ظهورات. ّمواقع بالياى ربانى چون جبل ثابت 
 ّفضليه ابر بارنده بودم و در اخذ اعداى سلطان

 شئونات قدرتم سبب حسد. ّاحديه شعلۀ فروزنده 
ّاعدا شد و بروزات حکمتم علت غل اولى البغضا  ِ ّ. 
 هيچ شامى در مقعد امن نياسودم و هيچ صبحى

 ّقسم بجمال حق.  برنداشتم براحت سر از فراش
 ّکه حسين بر مظلوميتم گريست و خليل از دردم

 ...خود را بنار افکند 
  

 ١٩٥ص 
  سپتامبر٢٣ّشانزدهم شهر العزة                      

 قلم قدم مى فرمايد که از اعظم امور تطهير     
 پس قلبت را از غير.  ا ما سوىّقلب است از کل 

 از... تا قابل بساط انس شوى ّدوست مقدس کن 
 دل را. تقييد تقليد بفضاى خوش تجريد وارد شو 
 از دنيا و آنچه در اوست بردار تا بسطان دين

 ّفائز شوى و از حرم رحمانى محروم نگردى و بقوت
 انقطاع حجاب وهم را خرق کن و در مکمن قدس يقين

 يک شجر را صد هزار ورق و صد هزار ثمر... در آى 
  جميع اين اوراق و اثمار بحرکتى ازو لکنمشهود 

 پس نظر. ارياح خريف و شتا معدوم و مفقود شوند 
ّرا از اصل شجرۀ ربانيه و غصن سدرۀ عز وحدانيه ّ ّّ 

 .منصرف منما 
  

 ١٩٦ص 
  سپتامبر٢٤ّهفدهم شهر العزة                        



 ّاى ساکنان بساط حب الهى و اى شاربان خمر     
 صمدانى ، قرب جمال دوست را بدو جهانرحمت 

 تبديل ننمائيد و از لقاى او بلقاى ساقى نپردازيد
 و از خمر علم و حکمت او بخمر جهل و غفلت دل

 ّلب محل ذکر محبوبست ، او را بآب. مبنديد 
 کثيف نياالئيد و دل منزل اسرار باقى است ، او

 آب حيات. ّرا بتوجه اشياء فانى مشغول نداريد 
 .کوثر جمال سبحان جوئيد نه از مظاهر شيطان از 

  
 ١٩٧ص 

  سپتامبر٢٥ّهجدهم شهر العزة                        
 ّاين غالم فانى در منتهى مقام حب ، دوستان     

 ّالهى را ببدايع نصح احديه و جواهر حکمت سلطان
ّصمديه متذکر مى نمايد که شايد نفسى قد مردى و ّ 

 و از قميص غفلت و شهوتمردانگى علم نمايد 
 بيرون آيد و چون جمال منير دوست پاک و منير

ّو مقدس در ارض حب و انقطاع و ود و ارتفاع سير ُ ّ ّ 
 ّاقال اينقدر از انوار صبح جبين و ظهور. نمايد 

 ّيوم مبين اخذ نمايند که ظاهر و باطن خود را متحد
ّاز علو تجريد و سمو توحيد و تنزيه کبرى. نمايند  ّ 

 حال سعى بليغ و.  تقديس عظمى گذشتيم و
 اهتمام منيع نمايند که اسرار باطن مخالف اعمال

 .ظاهر و افعال ظاهر معارض اسرار باطن نباشد 
  

 ١٩٨ص 
  سپتامبر٢٦ّنوزدهم شهر العزة                       

ّبايد کل بحکمت متمسک باشند و بفضل حق جل      ّّ ّ 
 َس حين بأسا مضطرببعضى از نفو. جالله مطمئن 

 و خائف مشاهده مى شوند و اين اليق نبوده و نيست ،
ّچه که مرگ حتم است و ميرسد ، البته اگر در راه حق ّ 

  بوده و هست ، لعمر ا درّاحب وارد شود احلى و
 ّحق. کام مخلصين اعذب از کوثر و سلسبيل است 



ُغالب و قادر و مقتدر بوده و خواهد بود من يقدر َ َ 
ّن يمنع ما اراده ؟ بايد کل بکمال استقامت وَا َ َ ََ َ 

 بگو شهادت امرى است. اطمينان ظاهر شوند 
 .عظيم و از کبريت احمر نفيس تر و کمياب تر است 

 .نصيب هر کس نبوده و نيست 
  

 ١٩٩ص 
ّاول شهر المشية                           سپتامبر٢٧ّ

 ستمحبوب عالميان در سجن اعظم ساکن ا     
 .ّو قدر اين مظلوميت را دانسته ، تو هم بدان 

 کوثر. ّلعمر ا مظلوميت بسيار محبوب است 
 ّايام. عرفان رحمان را پنهانى بنوش و قدر بدان 

 ّ اين لذت را نخواهدو لکنّغلبۀ ظاهريه خواهد آمد 
 و اگر درست مالحظه کنى عظمت امر را. داشت 

 اينست بيان. با حالت مذکوره مشاهده نمائى 
 .احلى که از قلم اعلى جارى شد 

  
 ٢٠٠ص 
  سپتامبر٢٨ّ شهر المشية                        دوم
ّحق جل جالله الزال مظلوميت را دوست      ّّ 

 لذا بر او وارد شده و مى شود آنچه. داشته و دارد 
 .که سحاب صيحه زند و روح االمين نوحه نمايد 

 ّمقربين صعود نمودهاينست آن مقامى که زفرات 
ّاگر ارادۀ حق جل. و عبرات مخلصين نازل شده  ّ 

ّجالله تعلق نمى گرفت احدى قادر بر تعدى بر ّ 
  قدرتش اسيرند و نزد ظهورّکل در قبضۀ. او نبود 

 .ّقوتش ضعيف و ذليل 
  

 ٢٠١ص 
  سپتامبر٢٩ّ شهر المشية                        سوم
 و سزاست که لم يزل بودهحمد محبوبى را اليق      

 رحمتش جميع من فى الوجود. و اليزال خواهد بود 



ّ اوليه اظهاررا احاطه نموده و اين رحمت در رتبۀ ّ 
 برهانست که از مشرق عنايت رحمن ظاهر ميشود
 ّتا کل بعرفان آن بحر قدم که مقصود اصلى از

 ّه اوامر الهيهم است فائز شوند و در رتبۀ ثانيعال
 ّ کل باين مرقات اعظم بمکامن قدس تجريدبوده تا

 طوبى از براى. ّو مواقع عز توحيد ارتقاء جويند 
ّنفوسى که اليوم باخالق روحانيه و اعمال طيبه ّ 

 .ّبنصرت امر مالک بريه قيام نمايند 
  

 ٢٠٢ص 
  سپتامبر٣٠ّچهارم شهر المشية                       

 ّبا کمال محبتانشاء ا بايد جميع احباب      
 .و وداد باشند و در اعانت يکديگر کوتاهى ننمايند 
 و معنى مواسات که در کتاب الهى نازل شده اينست
 که هر يک از مؤمنين سايرين را مثل خود مشاهده
 نمايند ، يعنى خود را اعلى نشمرند و اغنيا فقرا
 را از مال خود محروم ننمايند و آنچه از براى خود

 ّريه اختيار مى نمايند از براى سايراز امورات خي
 اينست معنى. مؤمنين هم همان را اختيار کنند 

 ّمواسات و حد مواسات تا اين مقام بوده و تجاوز
ّاز آن از شئونات هوائيه و مشتهيات نفسيه عند ّ ّ 

ّاعاذنا ا و اياکم عن کل ما ال يحبه . ا مذکور  ّّ. 
 يس و تنزيهانشاءا بايد جميع بکمال تقد

 .بذکرش ذاکر باشند
  

 ٢٠٣ص 
  اکتبر١ّپنجم شهر المشية                        

ّعلت آفرينش ممکنات حب بوده ، چنانچه در      ّ 
َکنت کنزا: حديث مشهور مذکور که مى فرمايد  ُُ 

َمخفيا فاحببت ان اعرف ، فخلقت الخلق لکى َ َ ُ َ َ َِ ُ ّ 
 ّب الهىلهذا بايد جميع بر شريعت ح. ُاعرف 

 مجتمع شوند بقسمى که بهيچوجه رائحۀ اختالف



ّکل ناظر بر حب. در ميان احباب و اصحاب نوزد  ّ 
 ّبوده ، در کمال اتحاد حرکت نمايند ، چنانچه

 ّدر خير و شر.  احدى ملحوظ نشود ما بينخالفى 
 .ّو نفع و ضرر و شدت و رخا جميع شريک باشند 

 ّتحاد از مدينۀانشاء ا اميدواريم که نسيم ا
ّرب العباد بوزد و جميع را خلع وحدت و حب ّ 

 .و انقطاع بخشد 
  

 ٢٠٤ص 
  اکتبر٢ّششم شهر المشية                         

 اگر نظر بفضل و حکمتهاى اخرى نمى بود هر     
ّآينه نفوسيکه اقل من ذر ّ سبب اذيت و ضر احباىّ ّ ّ 

  گشتندالهى شده اند باسفل درک جحيم راجع مى
 و اين در بارۀ. و آنى ارض حمل آن نفوس نمى نمود 

 ّنفوس ضعيفۀ غافلۀ جاهله بوده و هست و اال
 ّنفوسى که بکمال عناد برخاستند و بمشارق حب
 الهى و مطالع ذکر او در اين ظهور اعظم باعراض
 و اعتراض قيام نمودند بيد قدرت اخذ شده و

ُان ربک لهو المنتق. د شد خواهن ّ  .خذ القدير م اآلّ
  

 ٢٠٥ص 
  اکتبر٣ّهفتم شهر المشية                        

 ّ را بفيوضات رحمانيه بشارتقلم اعلى اهل بها     
 ّميدهد و جميع را نصيحت مى فرمايد تا کل به
 نصح ا مالک اسماء بما اراده المحبوب فائز

 .جدال و نزاع و فساد مردود بوده و هست . شوند 
ّ احباى الهى بلحاظ محبت در خلق نظربايد ّ 

ّنمايند و بنصايح مشفقانه و اعمال طيبه کل را بافق ّ 
 ّبسا از نفوس که خود را بحق. هدايت کشانند 

 .نسبت داده اند و سبب تضييع امر ا شده اند 
 .اجتناب از چنين نفوس الزم 

  



 ٢٠٦ص 
  اکتبر٤ّهشتم شهر المشية                        

 امروز آنچه ديده مى شود گواهى ميدهد و بندگان     
 امروز آفتاب بينائى از. را بخداوند يکتا ميخواند 

 نيکوست کسى که ديد. آسمان دانائى هويدا 
 آنچه از پيش گفته شد در اين روزگار. و شناخت 

 بگو اى دوستان خود را از درياى بخشش. پديدار 
 .ار نزديک آمده يزدانى دور منمائيد چه که او بسي

 بر يک دستش. آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده 
 بگذاريد. آب زندگانى و بر دست ديگر فرمان آزادى 

 بگذاريد آنچه در جهان ديده مى شود. و بگيريد 
 آمده. و بگيريد آنچه را که دست بخشش مى بخشد 

 اى دوستان. آنچه چشم روزگار مانند آن نديده 
 .بشنويد بشنويد . بشتابيد بشتابيد 

  
 ٢٠٧ص 

  اکتبر٥ّنهم شهر المشية                         
  لعمرى و عمرکم اين مظلوم خيال،اى اهل ارض     

 و مقصود رفع آنچه سبب. رياست نداشته و ندارد 
 اختالف احزاب عالم و تفريق امم است بوده و
 .ّهست تا کل فارغ و آزاد شوند و بخود پردازند 

 نکه دوستان اين ذيل را بغبار اکاذيباستدعا آ
 نيااليند و بذکر خوارق عادات که نزد ايشان است

 سبحان. از شأن و مقام و تقديس و تنزيه نکاهند 
 ا امروز روزيست که عقالء از اين مظلوم اخذ
 ّرأى نمايند و از حق بطلبند آنچه را که سبب

 ّ کل بر عکس بر اطفاءو لکنّعزت و آسايش است 
 .ين نور ساطع لميع جاهد و ساعى ا
  

 ٢٠٨ص 
  اکتبر٦ّدهم شهر المشية                         

 اى دوستان ، درياى جود در امواج و آفتاب کرم     



 .امروز روز ستايش است نه زمان آاليش . در اشراق 
 بگو اى دوستان روان را از آاليش دنيا پاک سازيد

 روز زبان امروز. و بستايش دوست يکتا بپردازيد 
 روز ديدار. است ، چه که مخصوص ثنا خلق شده 

 بپرهاى. امروز است ، چه که محبوب پديدار گشته 
 ّمحبت رحمن پرواز نمائيد که شايد بقرب معنوى

 اى دوستان از هجران محزون مباشيد ،. فائز گرديد 
 ّوقت اندوه نه ، هر که به محبت. روز شادى است 

 ست و هر که بغير ما مشغولرحمن برخاست از ما
 .اين است بيان رحمن . از اغيار محسوب 

  
 ٢٠٩ص 

  اکتبر٧ّيازدهم شهر المشية                      
 اى دوستان ، ارض معرفت رحمن خراب و ويران     

 لذا زارع بالغ و حکيم حاذق فرستاديم. مشاهده شد 
 تا اعراق فاسده و گياههاى اليسمنه را به تدابير
 ّکامله قطع نمايد و بامطار اوامر الهيه آن ارض
ّرا تربيت فرمايد تا محل انبات نبات طيبه و ّ 

 اينست مقصود از ارسال رسل. اشجار مثمره شود 
 اى دوستان در صدد تربيت گمراهان. و انزال کتب 

 دانشان باشيد که شايد نهالهاى وجود انسانى و بى
 .ند ّبطراز ربيع رحمانى سر سبز و خرم شو

  
 ٢١٠ص 

  اکتبر٨ّدوازدهم شهر المشية                     
 کافر. اصحاب نار باش و اهل ريا مباش  ...     

 در ميخانه ساکن شو و در کوچۀ. باش و ماکر مباش 
 سر بده. ّاز خدا بترس و از مال مترس . تزوير مرو 

  تحتزير سنگ قرار گير و در سايۀ. و دل مده 
 اينست آوازهاى نى قدسى. گير الحنک مأوى م

 و نغمات بلبل فردوسى که جسدهاى فانى را
 جانى بخشد و جسم ترابى را روان ، روح مسيحى



 فى عالم فانى رادهد و نور الهى بخشد و بحر
 .بملک باقى کشد 

  
 ٢١١ص 

  اکتبر٩ّسيزدهم شهر المشية                      
  سينۀ پاکبا: نخستين گفتار کردگار اينست      

 از خواهش و آاليش و دل پاکيزه از رنگهاى آفرينش
 پيش دانا و بينا و توانا بيائيد و آنچه سزاوار روز

 امروز روز ديدار است ، چه که. اوست بياريد 
 بجان پاک بشتابيد. يزدان بى پرده پديدار و آشکار 

 از آب. شايد برسيد و بآنچه سزاوار است پى بريد 
 را از آز و کردارهاى ناشايسته پاکپرهيزکارى خود 
 روشنى.  بى نياز را بيابيد  روزنمائيد تا راز

 بسه چيز ديدار. نخستين در روز پسين پديدار 
 پاکى دل و: دست دهد و رستگارى پديدار شود 

 .ديده و پاکى گوش از آنچه شنيده 
  

 ٢١٢ص 
  اکتبر١٠ّچهاردهم شهر المشية                     

 گفتارش از گفتارها.  راهنما آمد ،و اى دوستانبگ     
 راه ، راه اوست. پديدار و راهش ميان راهها نمودار 

 امروز ابر. بيابيد و گفتار ، گفتار اوست ، بشنويد 
 بخشش يزدان مى بارد و خورشيد دانائى روشنى

 جوانمرد آنکه. مى بخشد و بخود راه مى نمايد 
 اى.  را گرفت راههاى گمان را گذاشت و راه خدا

 دوستان دست تواناى يزدان پرده هاى گمان را
 .دريد تا چشم ببيند و گوش از شنيدن باز نماند 

 بشنويد گفتار دوست. امروز روز شنيدن است 
 .يکتا را و بآنچه سزاوار است رفتار نمائيد 

  
 ٢١٣ص 

  اکتبر١١ّپانزدهم شهر المشية                     



ّتبۀ اوليه اتحاد در دين است ّاتحاد در ر       ّ  و. ّ
 ّاين اتحاد الزال سبب نصرت امر ا در قرون و

 .اعصار بوده و اجتماع ، سيف معنوى الهى است 
 مثال حال اگر دولتى مالحظه نمايد اکثرى از اهل
 مملکتش خرق حجاب نموده اند و بافق ظهور الهى
 داقبال کرده اند ساکت شود و آنچه گفته شود بشنو
ّو هر نفسى باصغا فائز شد بعرفان حق جل جالله ّ 
 ّفائز است مگر نفوسى که بالمره از رحمت الهى
 .دورند و باستحقاق کامل سزاوار بطش و غضب 

 .آن نفوس در هر حال محروم و ممنوعند 
  

 ٢١٤ص 
  اکتبر١٢ّشانزدهم شهر المشية                     

ّاتحاد در مقامى اتحاد در ق       و اين. ول است ّ
 مثال مالحظه نما اگر دو نفس. بسيار الزم است 

 ّاز اولياى حق در ارضى وارد شوند و در امرى به
 اختالف سخن گويند سبب اختالف شود و خود و
 ّسائرين از نعمت اتحاد که از قلم مولى االيجاد

 از جمله ناصر. نازل شده محروم و ممنوع گردند 
 ر اين ظهور اعظم اعمالد. ّحق بيان بوده و هست 

 بيان اگر. ّو اخالق جنود حقند و بنصرت مشغول 
 باندازه گفته شود رحمت الهى است و اگر تجاوز

ّدر الواح ، کل را وصيت. ّنمايد سبب و علت هالک  ّ 
 فرموديم به بياناتيکه طبيعت و اثر شير در او

 .اند ّحد بلوغ رس مستور باشد تا اطفال عالم را تربيت نمايد و به
  

 ٢١٥ص 
  اکتبر١٣ّهفدهم شهر المشية                       

 ّدر مقامى اتحاد اعمال مقصود است ، چه که اختالف     
 ّاين مظلوم اياميکه از. آن سبب اختالف گردد 

 زوراء بادرنه نفى مى شد در بين راه در مسجدى
 .مشاهده نمود ّمحل صالة مختلفه در آن . وارد 



  هر يکو لکنلفظ صلوة بر او صادق ّاگر چه کل 
  فى الحقيقهابى از هم ممتاز و اگر حزب فرقانباسب

 بآنچه از قلم رحمن نازل شد عمل مى نمودند جميع
 .من على االرض بشرف ايمان فائز مى گشتند 
 اختالف اعمال سبب اختالف امر گشت و امر

 شريعت رسول ا روح ما سواه... ضعيف شد 
 ه بحرى مالحظه نما که از اين بحرفداه را بمثاب

 خليج هاى اليتناهى زده اند و اين سبب ضعف
 . عباد ما بينشريعت ا شده 

  
 ٢١٦ص 

  اکتبر١٤ّهجدهم شهر المشية                       
 ّاز جمله اتحاد مقام است و اوست سبب قيام     

 برترى و بهترى که.  عباد ما بينرتفاع آن اامر و 
 . آمد عالم خراب شد و ويران مشاهده گشت بميان

 نفوسى که از بحر بيان رحمن آشاميده اند و بافق
 ُاعلى ناظرند بايد خود را در يک صقع و يک مقام

 اگر اين فقره ثابت شود و بحول و. مشاهده کنند 
ّقوۀ الهى محقق گردد عالم جنت ابهى ديده شود  ّّ. 

 ّ حق موجودآيۀّبلى انسان عزيز است ، چه که در کل 
  خود را اعلم و ارجح و افضل و اتقى و ارفعو لکن

 طوبى از براى نفوسى که. ديدن خطائيست کبير 
ّبطراز اين اتحاد مزينند  ّ. 

  
 ٢١٧ص 

  اکتبر١٥ّنوزدهم شهر المشية                      
 و اين... ّاز جمله اتحاد نفوس و اموال است      

ّاتحاد ، اتحاديست که   منبع فرح و سرور و بهجتّ
 و اين. ّو از اين اتحاد مواسات ظاهر ... است 

 مواسات در کتب الهى از قبل و بعد محبوب بوده
 و اين مواسات در مال است نه در دونش. و هست 

 .اين مقام فوق مساوات است ... نه در فوقش 



ّمساوات آنکه انسان عباد ا را از آنچه حق جل ّ 
 خود. ت فرموده محروم ننمايد جالله باو عناي

ّمتنعم و مثل خود را هم متنعم نمايد   اين مقام. ّ
 ّبسيار محبوب است ، چه که کل از نعمت قسمت

 و آنان که سايرين. مى برند و از بحر فضل نصيب 
 د فى الحقيقه اين مقامنرا بر خود ترجيح ميده

 .فوق مقام است ، چنانچه ذکر شد 
  

 ٢١٨ص 
  اکتبر١٦م                          ّاول شهر العل

 بشنويد نداى مظلوم را و بآنچه در الواح نازل     
 تا سمع نيابيد لب نگشائيد. شده عامل شويد 

 ّو تا ارض طيبۀ مبارکه مشاهده نکنيد بذر حکمت
 القاء کلمۀ الهى وقتى است. را وديعه نگذاريد 

 .که سمع و بصر مستعد باشند و همچنين ارض 
 ّعضى در بعضى از احيان تکلم نمودند بآنچه کهب

 قل يا قوم خافوا. ّضرش باصل سدره راجع است 
 ارض جرز اليق... ّا و ال تکونوا من الظالمين 

 .انبات نه و سمع شرک اليق اصغاء کلمۀ توحيد نه 
  

 ٢١٩ص 
  اکتبر١٧ شهر العلم                          دوم
  طيرى را نظر بر آشيان استاى پسر روح ، هر     

 و هر بلبلى را مقصود جمال گل مگر طيور افئدۀ
 عباد که بتراب فانى قانع شده از آشيان باقى

ّدور مانده اند و بگلهاى بعد توجه نموده از گلهاى ِ 
 زهى حيرت و حسرت و. قرب محروم گشته اند 

 ريقى از امواج بحر رفيقاببافسوس و دريغ که 
 . و از افق ابهى دور مانده اند اعلى گذشته اند

  
 ٢٢٠ص 
  اکتبر١٨ شهر العلم                          سوم



 اى پسر انصاف ، کدام عاشق که جز در وطن     
 گيرد و کدام طالب که بى مطلوبّمحل معشوق 

 عاشق صادق را حيات در وصال است. راحت جويد 
 و موت در فراق ، صدرشان از صبر خالى و قلوبشان
 ّاز اصطبار مقدس ، از صد هزار جان در گذرند و

 .بکوى جانان شتابند 
  

 ٢٢١ص 
  اکتبر١٩چهارم شهر العلم                         

 اى پسر تراب ، کور شو تا جمالم بينى و کر شو     
 تا لحن و صوت مليحم را شنوى و جاهل شو تا از

 علمم نصيب برى و فقير شو تا از بحر غناى
 کور شو يعنى از. الم قسمت بيزوال بردارى اليز

 مشاهدۀ غير جمال من و کر شو يعنى از استماع
 کالم غير من و جاهل شو يعنى از سواى علم من

 ّتا با چشم پاک و دل طيب و گوش لطيف بساحت
 .قدسم در آئى 

  
 ٢٢٢ص 

  اکتبر٢٠پنجم شهر العلم                          
 ّبکلمۀ ثانى از اسمم بر کلّدر ظهور اولم      

 ّممکنات تجلى فرمودم ، بشأنى که احدى را مجال
 و جميع عباد را برضوان. اعراض و اعتراض نبوده 

 قدس بى زوالم دعوت فرمودم و بکوثر قدس اليزالم
 مشاهده شد که چه مقدار ظلم و بغى از. خواندم 

 ّاصحاب ضالل ظاهر بشأنيکه لن يحصيه اال ا. 
 که باالخره جسد منير مرا در هوا آويختند وتا آن

 ّبرصاص غل و بغضاء مجروح ساختند ، تا آنکه روحم
 برفيق اعلى راجع شد و بقميص ابهى ناظر و احدى
ّتفکر ننمود که بچه جهت اين ضر را از عباد خود ّ 
 ّقبول فرمودم ، چه که اگر تفکر مى نمودند در ظهور

 .ماندند محتجب نمى ى از اسمايم از جمالم ثانيم باسم



  
 ٢٢٣ص 

  اکتبر٢١ششم شهر العلم                           
 اى مردگان فراش غفلت ، قرنها گذشت و عمر     

 گرانمايه را بانتها رسانده ايد و نفس پاکى از شما
 در ابحر شرک مستغرقيد. بساحت قدس ما نيامد 

 و کلمۀ توحيد بر زبان ميرانيد ، مبغوض مرا
 ب خود دانسته ايد و دشمن مرا دوست خودمحبو

 ّگرفته ايد و در ارض من بکمال خرمى و سرور مشى
 مى نمائيد و غافل از آنکه زمين من از تو بيزار است

 اگر فى الجمله بصر. و اشياى ارض از تو در گريز 
 بگشائى صد هزار حزن را از اين سرور خوشتر دانى

 .و فنا را از اين حيات نيکوتر شمرى 
  

 ٢٢٤ص 
  اکتبر٢٢هفتم شهر العلم                          

 ّاى خاک متحرک ، من بتو مأنوسم و تو از من     
 سيف عصيان شجرۀ اميد ترا بريده و در. مأيوس 

 جميع حال بتو نزديکم و تو در جميع احوال از من
 زوال براى تو اختيار نمودم و تو ّدور و من عزت بى
 آخر تا وقت. راى خود پسنديدى ّذلت بى منتهى ب

 .باقى مانده رجوع کن و فرصت را مگذار 
  

 ٢٢٥ص 
  اکتبر٢٣هشتم شهر العلم                          

 اى پسر هوى ، اهل دانش و بينش سالها     
 کوشيدند و بوصال ذى الجالل فائز نگشتند و عمرها
 دويدند و بلقاى ذى الجمال نرسيدند و تو نا دويده
 بمنزل رسيده اى و ناطلبيده بمطلب واصل شدى
 و بعد از جميع اين مقام و رتبه بحجاب نفس

 خود چنان محتجب ماندى که چشمت بجمال دوست
 ّفتعجبوا من. فتاد و دستت بدامن يار نرسيد ني



 .ذلک يا اولى االبصار 
  

 ٢٢٦ص 
  اکتبر٢٤نهم شهر العلم                           

 خاک ، جميع آنچه در آسمانها و زميناى پسر      
ّاست براى تو مقرر داشتم مگر قلوب را که محل ّ 

ّنزول تجلى جمال و اجالل خود معين فرمودم   و. ّ
 ّتو منزل و محل مرا بغير من گذاشتى ، چنانچه در
 هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود
 انغير خود را يافت ، اغيار ديد و المکان بحرم جان

  نگشودم وّشتافت و مع ذلک ستر نمودم و سر
 .خجلت ترا نپسنديدم 

  
 ٢٢٧ص 

  اکتبر٢٥دهم شهر العلم                           
 راجود ، در باديه هاى عدم بودى و تاى پسر      

 بمدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع
 ّذرات ممکنات و حقايق کائنات را بر تربيت تو

ّشتم ، چنانچه قبل از خروج از بطن امگما   دو چشمۀُ
 ّشير منير براى تو مقرر داشتم و چشمها براى حفظ
 ّتو گماشتم و حب ترا در قلوب القا نمودم و بصرف
 ّجود ترا در ظل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و
 رحمت ترا حفظ فرمودم و مقصود از جميع اين

 آئى و قابلمراتب آن بود که بجبروت باقى ما در 
 بخششهاى غيبى ما شوى و تو غافل چون به ثمر

 آمدى از تمامى نعيمم غفلت نمودى و بگمان باطل
 ّخود پرداختى بقسمى که بالمره فراموش نمودى و
 ّاز باب دوست بايوان دشمن مقر يافتى و مسکن

 .نمودى 
  

 ٢٢٨ص 
  اکتبر٢٦يازدهم شهر العلم                        



 يگانه با يگانه ، شمع دلت برافروختۀاى ب     
 دست قدرت من است آنرا ببادهاى مخالف نفس
 ّو هوى خاموش مکن و طبيب جميع علتهاى تو

 ّحب مرا سرمايۀ. ذکر من است فراموشش منما 
 .خود کن و چون بصر و جان عزيزش دار 

  
 ٢٢٩ص 

  اکتبر٢٧دوازدهم شهر العلم                       
 پسر رماد ، براحت يومى قانع مشو و از راحتاى      

 بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقى عيش جاودانرا
 از زندان به. بگلخن فانى ترابى تبديل منما 

 صحراهاى خوش جان عروج کن و از قفس امکان
 .برضوان دلکش المکان بخرام 

  
 ٢٣٠ص 

  اکتبر٢٨سيزدهم شهر العلم                        
  دوستان من ، در سبيل رضاى دوست مشىاى     

 نمائيد و رضاى او در خلق او بوده و خواهد بود ،
 رضاى دوست خود در بيت او وارد يعنى دوست بى

 ّنشود و در اموال او تصرف ننمايد و رضاى خود را
 بر رضاى او ترجيح ندهد و خود را در هيچ امرى

 .ار ّفتفکروا فى ذلک يا اولى االفک. ّمقدم نشمارد 
  

 ٢٣١ص 
  اکتبر٢٩چهاردهم شهر العلم                       

 اى رفيق عرشى ، بد مشنو و بد مبين و خود را     
 يعنى بد مگو تا. ذليل مکن و عويل بر ميار 

 نشنوى و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو
ّبزرگ ننمايد و ذلت نفسى مپسند تا ذلت تو ّ 

 ک و قلب طاهر وپس با دل پا. چهره نگشايد 
ّصدر مقدس و خاطر منزه در ايام عمر خود که اقل ّّ ّ 
 از آنى محسوبست فارغ باش تا بفراغت از اين



 جسد فانى بفردوس معانى راجع شوى و در ملکوت
 .يابى  ّباقى مقر

  
 ٢٣٢ص 

  اکتبر٣٠پانزدهم شهر العلم                       
 ، از معشوقواى واى اى عاشقان هواى نفسانى       

 روحانى چون برق گذشته ايد و بخيال شيطانى
 ّساجد خياليد و اسم آنرا حق. دل محکم بسته ايد 

 .گذاشته ايد و ناظر خاريد و نام آنرا گل گذارده ايد 
َنه نفس فارغى از شما بر آمد و نه نسيم انقطاعى َ 

  محبوبنصايح مشفقانۀ. از رياض قلوبتان وزيد 
  دل محو نموده ايدو از صفحۀرا بباد داده ايد 

 .مى نمائيد  ّزار شهوت و امل تعيش و چون بهائم در سبزه
  

 ٢٣٣ص 
  اکتبر٣١شانزدهم شهر العلم                       

 اى پسر کنيز من ، در فقر اضطراب نشايد و در 
 هر فقرى را غنا در پى و هر. غنا اطمينان نبايد 
 ز ما سوى ا نعمتى فقر او لکنغنا را فنا از عقب 

 است بزرگ ، حقير مشماريد ، زيرا که در غايت آن
 انتم" غناى با رخ بگشايد و در اين مقام 

  "ّو ا هو الغنى"  مبارکه مستور و کلمۀ" الفقراء 
 چون صبح صادق از افق قلب عاشق ظاهر و باهر
 .ابد  يّو مقر ّو هويدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمکن گردد

  
 ٢٣٤ص 

  نوامبر١هفدهم شهر العلم                         
 اى پسران غفلت و هوى ، دشمن مرا در خانۀ     

 من راه داده ايد و دوست مرا از خود رانده ايد ،
 بشنويد. ّچنانچه حب غير مرا در دل منزل داده ايد 

 دوستان. بيان دوست را و برضوانش اقبال نمائيد 
 بمصلحت خود يکديگر را دوست داشتهظاهر نظر 



َ دوست معنوى شما را الجل شماو لکنو دارند  ِ 
 دوست داشته و دارد ، بلکه مخصوص هدايت شما

 بچنين دوست. بالياى التحصى قبول فرموده 
 اينست شمس کلمۀ. جفا مکنيد و بکويش بشتابيد 

 صدق و وفا که افق اصبع مالک اسماء اشراق
ِذانکم الصغا کلمة ا المهيمنِافتحوا آ. فرموده  ِ ِ ِ  .ّالقيوم  َ

  
 ٢٣٥ص 

  نوامبر٢هجدهم شهر العلم                         
 اى مغروران باموال فانيه ، بدانيد که غنا     

 ّسديست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و
 ّهرگز غنى بر مقر قرب وارد نشود و به. معشوق 
 پس. يايد مگر قليلى  رضا و تسليم در نمدينۀ

 نيکو است حال آن غنى که غنا از ملکوت جاودانى
 .منعش ننمايد و از دولت ابدى محرومش نگرداند 
 قسم باسم اعظم که نور آن غنى اهل آسمان را

 .روشنى بخشد چنانچه شمس اهل زمين را 
  

 ٢٣٦ص 
  نوامبر٣نوزدهم شهر العلم                        

 ن ، لسان مخصوص ذکر من استاى مهاجرا     
 غيبت مياالئيد و اگر نفس نارى غلبه نمايده ب

 غيبت خلقه بذکر عيوب خود مشغول شويد نه ب
 من ، زيرا که هر کدام از شما بنفس خود ابصر و

 .اعرفيد از نفوس عباد من 
  

 ٢٣٧ص 
  نوامبر٤ّاول شهر القدرة                         

 ّلمۀ طيبه و اعمال طاهرۀاى پسران آدم ، ک     
ّمقدسه بسماء عز احديه صعود نمايد  ّ  جهد کنيد. ّ

 تا اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هوى پاک
 ّشود و بساحت عز قبول در آيد ، چه که عنقريب



 ّصرافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز تقواى
 .پاک قبول ننمايند از عمل خالص نپذيرند و غير 

 ّب حکمت و معانى که از افق فم مشيتاينست آفتا
 .طوبى للمقبلين . ّربانى اشراق فرمود 

  
 ٢٣٨ص 
  نوامبر٥ شهر القدرة                         دوم
 اى پسر عيش ، خوش ساحتى است ساحت هستى     

 اگر اندر آيى و نيکو بساطى است بساط باقى اگر
 از ملک فانى برتر خرامى و مليح است نشاط

 . اگر ساغر معانى از يد غالم الهى بياشامى مستى
 اگر باين مراتب فائز شوى از نيستى و فنا و محنت

 .و خطا فارغ گردى 
  

 ٢٣٩ص 
  نوامبر٦ شهر القدرة                         سوم
 ّاى ابناء غرور ، بسلطنت فانيۀ ايامى از جبروت     

 _باقى من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ مى 
 قسم به. آرائيد و بدين سبب افتخار مى نمائيد 

  يکرنگ تراب درآورمجمالم که جميع را در خيمۀ
  اين رنگهاى مختلفه را از ميان بردارم مگرو همۀ

 کسانى که برنگ من درآيند و آن تقديس از همۀ
 .رنگها است 

  
 ٢٤٠ص 

  نوامبر٧چهارم شهر القدرة                        
  فرزند کنيز من ، الزال هدايت باقوال بودهاى     

 يعنى بايد جميع اعمال. و اين زمان بافعال گشته 
 قدسى از هيکل انسانى ظاهر شود چه که در اقوال

 ّ افعال پاک و مقدس مخصوصو لکنّکل شريکند 
 پس بجان سعى نمائيد تا بافعال. دوستان ماست 

َکذلک نصحناکم ف. از جميع ناس ممتاز شويد   ىَ



 .لوح قدس منير 
  

 ٢٤١ص 
  نوامبر٨پنجم شهر القدرة                         

 بايد. اى بندگان من ، شما اشجار رضوان منيد      
  منيعه ظاهر شويد تا خود و ديگرانباثمار بديعۀ

 ّاز شما منتفع شوند لذا بر کل الزم که به صنايع
 اينست اسباب غنا يا. و اکتساب مشغول گردند 

ّاولى االلباب و ان االمور معلقة باسبابها و فضل ّ 
  و اشجار بى ثمار اليق نار بوده ُا يغنيکم بها
 .و خواهد بود 

  
 ٢٤٢ص 

  نوامبر٩ششم شهر القدرة                          
 اى دوستان من ، سراج ضاللت را خاموش کنيد     

 و مشاعل باقيۀ هدايت در قلب و دل برافروزيد
 ّکه عنقريب صرافان وجود در پيشگاه حضور معبود
 جز تقواى خالص نپذيرند و غير از عمل پاک قبول

 عروس معانى بديعه که وراى پرده هاى. ننمايند 
 بيان مستور و پنهان بود بعنايت الهى و الطاف

 ّربانى چون شعاع منير جمال دوست ظاهر و هويدا
 مامشهادت ميدهم اى دوستان که نعمت ت. شد 

 .ّو حجت کامل و برهان ظاهر و دليل ثابت آمد 
 ...ّديگر تا همت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نمايد 

  
 ٢٤٣ص 

  نوامبر١٠هفتم شهر القدرة                         
 جهد کن که شايد نفسى را به شريعۀ رحمن     
  متعالّىاين از افضل اعمال عند غن. ارد نمائى و

 نى بر امر الهى مستقيم باش که هيچمذکور و بشأ
 مورى منع ننمايدأامرى تو را از خدمتى که بآن م

 اگر چه من على االرض به معارضه و مجادله بر



 .مثل ارياح باش در امر فالق االصباح . خيزند 
 تّمأموريه چنانچه مشاهده مى نمائى که ارياح نظر ب

 نه از. خود در خراب و معموره مرور مى نمايد 
 عمور مسرور و نه از خراب محزون و نظر بهم

 ّ حق هم بايدءاّاحب. ت خود داشته و دارد ّمأموري
 ناظر به اصل امر باشند و به تبليغ آن مشغول

 هر نفسى اقبال.  بگويند و بشنوند . شوند 
 هر نفسى اعراض نمود. نمود آن حسنه باو راجع 

 .جزاى آن باو واصل 
  

 ٢٤٤ص 
  نوامبر١١ة                         هشتم شهر القدر

 هر نفسى که اليوم از رحيق اطهر ابهى نوشيد     
َباعلى ذروۀ قرب و وصال مرتقى   و من دون آن در ُ

ّاسفل درک بعد و انفصال بوده ، اگر چه در کل ُ 
 احيان بذکر رحمن ناطق و باوامرش عامل باشد ،

 ازچنانچه اليوم ملل مختلفه که در ارضند چون 
ُصهباى احديه محرومند کل در تيه بعد سائر  ّ  و. ّ

 .ّقرب و بعد در ظهور مظاهر الهيه معلوم و مشهود 
 ّهر نفسى که بحرم ايقان توجه نمود او از اهل قرب
 .خواهد بود  محسوب و هر نفسى که اعراض نمود بعيد بوده و

  
 ٢٤٥ص 

  نوامبر١٢نهم شهر القدرة                          
      ال نمودهسؤو اينکه از حين ارتفاع امر ا 

ٌبوديد ، ان له وقت ُ َ  ِ و لکن.  مخصوص فى کتاب ا 
 ّاين ايام افضل بوده و هست ، چه که ظلم ظالمين
 و انکار علماء و اعراض و اعتراض جهال به منزلۀ
ّمصفى ، آنچه خالص است وارد مى شود و اجرام َ ُ 

 .ّن ايام را بايد بدانيم قدر اي. از دخول ممنوع 
ّمحبت و الفت و عرفان اين ايام را لذت ديگر و ّ ّ 

 ّدر ايام ارتفاع امر و غلبۀ ظاهره. روح ديگر است 



 .ّهر نفس مردوده ادعاى ايمان مى نمايد 
  

 ٢٤٦ص 
  نوامبر١٣دهم شهر القدرة                          

 ت اّو اينکه مرقوم داشته بوديد که در محب     
 ّانفاق جان محبوبتر است يا ذکر حق بحکمت و بيان ؟

ّلعمر ا ان الثانى لخير ، چه که بعد از شهادت ّ 
ّجناب بديع عليه من کل بهاء ابهاه کل را به ّ 

  به کمالآن جناببايد امثال . حکمت امر فرمودند 
 حکمت بتبليغ امر مشغول باشند که شايد گمراهان ،

  را بيابند و بمقام قدس قربسبيل حقيقى الهى
 .موات و االرض است فائز گردند ّکه مرجع من فى الس

 .شهادت در سبيل محبوب از افضل االعمال محسوب 
 ّفى الحقيقه شبه و ندى نداشته و نخواهد داشت

 جميع.  اگر خود واقع شود محبوب است و لکن
ّامور معلق بقبول حق است و حق کل را بحکمت ّ ّ ّ 

 اگر نفسى بآن ناظر و عامل گردد و . امر فرموده
 از او فساد و اعمال شنيعه که سبب تضييع امر
 ا است ظاهر نشود و بعد بحدوث فتنه شربت

 ...شهادت بياشامد اين مقام اعلى المقام بوده 
  

 ٢٤٧ص 
  نوامبر١٤يازدهم شهر القدرة                       

 شده که بچشماليوم بر هر نفسى من عند ا فرض  
 ّاد خود در امر او مالحظه نمايد و تفکرؤو گوش و ف

 کند تا از بدايع مرحمت رحمن و فيوضات حضرت
 .سبحان باشراقات شمس معانى مستنير و فائز شود 
 ّو علتى که جميع ناس را از لقاء ا محروم نموده
 و بماسواه مشغول داشته اينست که بوهم صرف

 چه از امثال خود شنيدهکفايت نموده اند و بآن
 قناعت کرده اند ، براههاى مهلک تقليد مشى

 امر. ناهج تجريد محروم شده اند منموده اند و از 



 اينکه. الهى چون صبح نورانى ظاهر و الئح بوده 
 بعضى از ادراک او محتجب مانده اند نظر بآنست
 که گوش و قلب را بآاليش کلمات ناس آلوده اند

 باصل ميزان معرفت الهى باشندّو اال اگر ناظر 
 .هرگز از سبيل هدايت محروم نگردند 

  
 ٢٤٨ص 

  نوامبر١٥دوازدهم شهر القدرة                      
 قسم بآفتاب صبح معانى که لسان الهى بشأن     

 ّو اندازۀ ناس تکلم مى فرمايد ، چه که اکثرى از ناس
 ه عبادّببلوغ نرسيده اند و اال بابى از علم بر وج

ّمفتوح مى فرمود که کل من فى الس  موات و االرض بهّ
  خود را غنى مشاهدهما سوىّافاضۀ قلميۀ او از علم 

 و نظر.  مى شدند ّنموده بر اعراش سکون مستقر
 ّبه عدم استعداد ناس جواهر علم ربانى و اسرار

 ّحکمت صمدانى در سماء مشيت الهى محفوظ و
  از آن نازل نشده ومستور مانده ، تا حين حرفى

ّبعد االمر بيده ، يفعل مايشاء و اليسل عماشاء  َ ُ ُ َ َُ. 
  

 ٢٤٩ص 
  نوامبر١٦سيزدهم شهر القدرة                       

 يکبار بطور تقديس قدم گذار و بقلب فارغ و     
 گو تا الزال از مکمن" رنى َاّرب " لسان طاهر 

َانظر ترانى " قدس بيزوال  ُ  و به لقاءبشنوى " ُ
 جمال بى مثال حضرت ذوالجالل فائز گردى يعنى

ّلقاء مظهر نفس او که بيک تجلى از تجليات ّ 
َانوار فضلش يتغنى اشجار الوجود من الغيب و َِ ُ َ َّ 

ّالشهود بما نطقت سدرة الطور  ُ ََ  اينچنين احاطه. ّ
 ّ الناسّو لکنفرموده فضل سلطان يفعل مايشاء 

 .ٍ غليظ و غفلة مبين ٍعظيم و حجاب ٍمُهم فى وه
 ّاينست شأن اين ناس که الزال بقول حق افتخار

 مثال حجر را طواف. مى نمايند و از نفس او معرض 



 مى کنند و از اماکن بعيده طى سبلهاى صعبه مى
 نمايند و از جان و مال مى گذرند تا بزيارتش فائز

  از سلطان مقتدريکه بقول او صد هزارو لکنشوند 
 .جر خلق مى شود غافل بل معرضند امثال اين ح

  
 ٢٥٠ص 

  نوامبر١٧چهاردهم شهر القدرة                      
 ّعنقريب يد قدرت محيطۀ الهيه نفوسى چند     

 خلق فرمايد که جميع احجاب را خرق نمايند و
 ّبى ستر و حجاب بمکمن رب االرباب درآيند و در

  هيچسبيل محبوب از هيچ آبى مخمود نشوند و از
 غير معبود را مفقود شمرند و. نارى جزع ننمايند 

 ّماسواى مقصود را معدوم مشاهده نمايند و در کل
 اوان اهل امکان را بسالسل بيان برضوان قدس

 قسم بآفتاب معانى که انوار اين. رحمن کشند 
  اعلى را مستنير نمايد چنانچهمألنفوس اهل 

 .شمس اهل ارض را 
  

 ٢٥١ص 
  نوامبر١٨ القدرة                      پانزدهم شهر

 ان و امتحان الهى آسوده نشويدتزينهار از افت     
 ّو در کل حين پناه بخداوند متعال برده که شايد
 .اليوم از صراط واضح منحرف نشويد و نلغزيد 

ّفطوبى للثابتين ، چه که امتحان براى کل بوده و ّ 
َال من شاخواهد بود و احدى از کمندش خارج نه ا ّ 

 اگر نسيم عدلش مرور نمايد صد هزار جوهر. ربک 
 نور را در ظلمت نفس و هوى مشاهده نمائى و اگر
 نسيم فضلش هبوب فرمايد صد هزار هياکل فانيه

 .ّرا بمقر عرش باقيه مالحظه کنى 
  

 ٢٥٢ص 
  نوامبر١٩شانزدهم شهر القدرة                       



ّحق جل ذکره مق       ّدس است از دنيا و آنچه درّ
 اوست و مقصود از نصر اين نبوده که احدى بنفسى

 سلطان جالل جميع. محاربه و يا مجادله نمايد 
 ّارض از بر و بحر آنرا بيد ملوک گذاشته و ايشانند
 ّمظاهر قدرت الهى على قدر مراتبهم و اگر در ظل
ّحق وارد شوند از حق محسوب و من دون ذلک ان ّ ّ 

ّو آنچه حق جل ذکره از براى. عليم و خبير ّربک ل ّ 
 خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز وحى صمدانى

ّو خزائن حب الهيه اند    سلطانو لم يزل ارادۀ. ّ
 اليزال اين بوده که قلوب را از اشارات دنيا و
 مافيها و عليها طاهر نمايد تا قابل شوند از براى

 پس بايد. ت ّانوار تجليات مليک اسماء و صفا
 ّدر مدينۀ قلب بيگانه راه نيابد تا دوست بمقر

 .خود شتابد 
  

 ٢٥٣ص 
  نوامبر٢٠هفدهم شهر القدرة                        

 نصرت امر ا اليوم اعتراض باحدى و مجادله     
 . نبوده و نخواهد بود شىءبنفسى و محاربه مع 

 بلکه محبوب آن است که مداين قلوب بسيف
 .سان و حکمت بيان مفتوح شود نه بسيف حديد ل

 ّپس هر نفسى که ارادۀ نصر الهى نمايد بايد اول
 ّ قلب خود را تصرفبسيف معانى و بيان مدينۀ

 ّ ا او را مطهر سازد وما سوىنمايد و از جميع 
 اين است نصرت. ّبعد بمداين قلوب توجه کند 

 .فرموده  سماء اشراقامر ا که اليوم از مشرق اصبع مليک ا
  

 ٢٥٤ص 
  نوامبر٢١هجدهم شهر القدرة                        

  عبادما بينّاليوم بايد احباى الهى بشأنى در      
 ظاهر شوند که جميع را بافعال خود برضوان ذوالجالل

 ّقسم بآفتاب صبح عز تقديس که. هدايت نمايند 



ّابدا حق و احباى او که منسوب باويند ن  اظر بارضّ
 چه اگر. و اموال فانيه در او نبوده و نخواهند بود 

ّمقصود تصرف در ارض بود البته قادر و مقتدر ّ 
 .ّبوده و بکلمه اى جميع عالم را تصرف مى فرمود 

  سلطنت بسالطين عنايت فرموده و حکمتو لکن
ّبه متفرسين و عرفان به عارفين و حب قلوب عباد ّ 

 داشته و بدون آن ناظرّخود را مخصوص خود مقرر 
 و اين هم نظر بعنايت. نبوده و نخواهد بود 

 کبرى است که شايد نفوس فانيه از شئونات ترابيه
ّطاهر و مقدس شوند و بمقام باقيه که رضوان عز ّ 

 .ّاحديه است وارد گردند 
  

 ٢٥٥ص 
  نوامبر٢٢نوزدهم شهر القدرة                       

  قاصدى مالحظه نمى شود ،اى نسيم صبا ، چون     
  قميص بها از رضوان بقا بر مريدين وتو برائحۀ

 احبابم مرور نما و بنفثات روح و آيات ظهور جميع
 را آگاه کن که شايد بعضى از نفوس از جميع من

ّعلى االرض و تعلق بآن پاک و مقدس شده بفردوس ّ 
  بانقطاع تمام، اى نسيمو لکن. اعظم راجع شوند 

 ّ بشأنيکه اگر ضر عالمين بر تو وارد شودمرور نما
 ّصابر شوى و اگر نعمت آن بر تو نازل گردد توجه
 ّننمائى ، چه که اگر از جهات حسد و بغض و رد
 و قبول و سکون و اضطراب جميع من على االرض
 ّمقدس نشوى ، قادر بر تبليغ اين امر بديع و فائز

 .ّبحمل اسرار ربانى نگردى 
  

 ٢٥٦ص 
  نوامبر٢٣ر القول                          ّاول شه

 قدرى مالحظه نموده در ارسال رسل الهى که     
 ّبچه سبب و جهت اين هياکل احديه از غيب به

  شهود آمده اند و جميع اين باليا و رزايا کهعرصۀ



 ّشکى نيست. ّشنيده ايد جميع را تحمل فرموده اند 
  رحمنکه مقصود جز دعوت عباد بعرفان جمال

 و اگر بگوئيد مقصود اوامر. نبوده و نخواهد بود 
 ّو نواهى آن بوده ، شکى نيست که اين مقصود
ّاوليه نبوده و نخواهد بود ، چنانچه اگر بعبادت ّ 
 اهل سموات و ارض قيام نمايد و از عرفان الهى

 عالمين آن نبخشيدهه محروم باشد ، هرگز نفعى ب
 ّ عارف بحق باشدو اگر نفسى... و نخواهد بخشيد 

 .هست  د نجاتّع اوامر الهيه را ترک نمايد اميو جمي
  

 ٢٥٧ص 
  نوامبر٢٤ شهر القول                          دوم
 ّآدم بديع از کلمۀ مطاعۀ الهيه بوجود آمده و     

 اوست مطلع و مکمن و معدن و مظهر عقل ، و از
ّاوست واسطۀ فيض اولي. او خلق بوجود آمده   .ه ّ

ّاز اول خلق على ماهو عليه احدى اطالع نداشته ّ 
ّجز علم حق جل جالله که محيط است بر کل  ّ  شىءّ

 ّو اول و آخر خلق. و قبل وجوده و بعد وجوده 
 .ّمحدود نشده و سر آن بر احدى پديدار نگشته 
 لم يزل علمش نزد مخازن علم الهى مکنون و

 آنو حدوث عالم نظر به . مخزون بوده و هست 
 ّاست که مسبوق بعلت است و قدم ذاتى مخصوص

ّبحق جل جالله بوده و هست   و اين کلمه نظر. ّ
ّبآن ذکر شد که از بيان اول گفته شد اول و آخر خلق ّ 

 . قدم ادراک نکند احدى رائحۀ. محدود نيست 
 ّقدم حقيقى ذاتى مخصوص بحق است و از براى

 .عالم نسبى و اضافى 
  

 ٢٥٨ص 
  نوامبر٢٥قول                           شهر السوم
 ّطوبى از براى نفوسى که مطهرًا از شئونات     

ّالخلق و مقدسًا عن الظنون و االوهام در رياض علم ّ 



  آيات عظمت راشىءّالهى تفرج نمايند تا از هر 
 و در صدد آن باشند که خلق محجوب... مشاهده کنند 

 نده اند بنوررا که در زواياى تاريکى و ظلمت ما
 که شايد تيرگيهاى... آفتاب کشانند باسم اعظم 

 عالم برطرف شود و انوار آفتاب حقيقت عالم را
 اگر. اينست فضل اکبر و مقام اعظم . فراگيرد 

 انسان باين مقام فائز نشود بچه دلخوش است و
 ّبچه مأنوس و بچه قائم و بچه متحرک و بياد که

 ؟ميخوابد و باسم که برميخيزد 
  

 ٢٥٩ص 
  نوامبر٢٦چهارم شهر القول                         

 مالحظه کن پلک باين رقيقى که مشاهده ...     
 مى شود اگر حجاب گردد چشم از مشاهدۀ آسمان
 و زمين و آنچه در اوست از اشجار و انهار و بحار
 و جبال و اثمار و الوان و ماعندهم محروم و ممنوع

 اب غليظ ظنون بر قلب واردحال اگر حج. ماند 
ّاز حق بطلب کل را از... شود چه خواهد نمود  ّ 

 ّحجبات مانعه مقدس فرمايد که شايد بمقصود از
 خلقت پى برند و بعرفان کنز مکنون محتوم فائز

 .شوند و از اين رحيق مختوم بياشامند 
  

 ٢٦٠ص 
  نوامبر٢٧پنجم شهر القول                          

 ّروز صاحبان ابصار جميع ذرات کائنات را باام     
 فرح و سرور مشاهده مى نمايند ، چه که بآنچه از

ّاول ال اول بشارت داده اند ظاهر شده   لعمر. ّ
ّمحبوبنا و مقصودنا اگر در قلبى اقل از سم  برهِ اّ

 ّمحبة ا باشد و يا نور انصاف ، باين بيان مشتعل
 ّرت محبت ا فائزشود ، اشتعاليکه عالم را بحرا

 اى اهل بهاء اين سست عنصرهاى عالم. نمايد 
 را بگذاريد بحال خودشان و با انفس مشتعله و



 ّارجل مستقيمه و ايادى قويه و ابصار حديده و
 لقه بگوئيدَ طنّآذان واعيه و قلوب زکيه و الس

 .و ببينيد و بشنويد 
  

 ٢٦١ص 
  نوامبر٢٨  ششم شهر القول                         

 جهد نما که در جوانى باخالق رحمانى و ...     
 ّاين ايامى است که. انوار ابهائى فائز و منير شوى 

 زهى حسرت از براى نفوسى. شبه آن مشاهده نشده 
ّکه در چنين ايام بحبل اوهام متمسک شدند و از ّ 

 حيات جان بماء ذکر. مالک انام محروم مانده اند 
  قلب انسانى از اين ماء لطيفرحمن بوده و اگر

 .روحانى زنده شود باقى و پاينده خواهد بود 
 ّمصباح دل حب ا بوده ، او را بدهن ذکر برافروز
ّتا باعانت دهن ذکريه مصباح حبيه بکمال نور و ّ 
 ضياء ظاهر شود و از آن نور باطن عالم ظاهر

 .جارى شد  ّاينست نصيحت حق که از قلم امر. ّمنور گردد 
  

 ٢٦٢ص 
  نوامبر٢٩هفتم شهر القول                          

 آيا علماى عصر همچه گمان مى نمايند که در     
 ّاحيان ظهور مظاهر حق ، اهل ارض رايگان امر
 ّمحبوب امکان را پذيرفته اند ؟ آيا تفکر در رزايا

ّو باليا و ضرا و بأساى آن نفوس مقدسه نمى نمايند ؟ ّ 
ّ تيهم من رسول اال کانوااَما ي "  مبارکۀۀآيا در کلم ٍ ِ 
ِبه يستهز َ  ّتفکر نمى کنند ؟ آيا سبب چه" ؤن َ

 بود که يهود بر روح قيام نمودند و علماى عصر بر
 ّقتلش فتوى دادند ؟ و بچه علت بر خاتم انبياء
 خروج نمودند و اصحابش را کافر و غافل و مفسد

 و مشارق درمى شمردند ؟ الزال مظاهر و مطالع 
 ّ آنچه در سبيل حقو لکن. دست اعداء مبتال 

 .وارد در کام جان بسيار شيرين 



  
 ٢٦٣ص 

  نوامبر٣٠هشتم شهر القول                          
 برخى مشاهده مى شوند که بمذاهب الهى     

 مۀ او مذاهب عالم ظاهرلکّمتمسکند و نفسى را که ب
 هر قسمى از اقساماو را باطل و غافل ميدانند و 

 ّو گروهى آنچه بحس. ظلم را بر او وارد مى آورند 
 .ّظاهر درآيد آنرا مصدقند و مادون آنرا منکر 

 ّاگر کور متولد مى شدند و هم. قاتلهم ا بکفرهم 
  از اشياءئىشيلسانى نمى يافتند ، بظهور هيچ 

 بى عقلى و بى... اف نمى نمودند اقرار و اعتر
 قوم بمقامى است که انسان رايتى آنشعورى و بى د

 بگو اگر عوالم الهى منحصر به اين. ّمتحير است 
 عالم و ظهورات اوست پس جميع انبياء و اولياء

 .و اصفياء خسارت نموده اند 
  

 ٢٦٤ص 
  دسامبر١نهم شهر القول                           

 ّرگ شريان عالم از نفحات آيات الهى متحرک     
ّر حين مدد ربانى باو ميرسد و اال از ظلمهاىو در ه ّ 

 ّاهل ارض و علماى بالد کل فانى و معدوم مشاهده
 بيد تراب يقين را بآب علملّاز حق بط. مى شدند 

 عجين فرمايد و نفوسى برانگيزاند تا به مثابه
  متعال راسخ و ثابت مشاهدهّجبال در امر غنى

  امورگردند و در مقامى مقيم شوند که امرى از
ّايشان را از حق جل جالله منع ننمايد و بابى از ّ 

 لعمر ا هر نفسى. عالم ديگر بر وجود بگشايد 
 َبعرفى از آن فائز شود جميع من على االرض را به

 .ّمثابه کف تراب مشاهده کند 
  

 ٢٦٥ص 
  دسامبر٢دهم شهر القول                           



َهو در قميص: کلمه ناطق ّامروز مکلم طور باين       ُ 
َانا ظاهر ، و مکنون بانا المشهود ناطق  َ  گلپارهاى. َ
 اين کلمۀ. عالم مشکل است باين مقام فائز شوند 

 مبارکه کوثر زندگانى است از براى اهل استقامت
 ّو حقيقت ، و سم قاتل است از براى نفوس معرضۀ

 سحاب اعتساف افق انصاف را اخذ نموده. غافله 
  عنقريبو لکنغمام ظلم انوار عدل را منع کرده و 

 نفوس غافلۀ معرضه خود را در خسران عظيم
 ّظلم ظالمين و تعديات غافلين. مشاهده نمايند 

 و آنچه که سبب. سبب ارتفاع امر بوده و هست 
 ّنوحۀ مقربين است اعمال نفوسى است که خود را

 تکاب نموده ورّبحق نسبت داده و ميدهند و ا
  نمايند آنچه را که در جميع کتب الهى نهى ازمى

 .آن بتصريح نازل 
  

 ٢٦٦ص 
  دسامبر٣يازدهم شهر القول                        

 ى متواترۀ متواليهبالياه در جميع احيان ب     
  معذلک بفضل ا وو لکنمبتال بوده و هستيم 

 ِرحمته و قدرته و سلطانه بذکرش ذاکريم و به
 آنچه حمل شده و ميشود. مر اعظم مشغول تبليغ ا

 ّمقصود آنکه افئده و قلوب از شئونات نفسيه و
ّهوائيه مقدس شوند و بمنظر اقدس ناظر گردند تا ّ 

 بعنايت رحمانى در اين دنياى فانيه کسب
 ّامطار رحمت رحمن در کل. مقامات باقيه نمايند 

 تا کى نفوس پژمرده. احيان از سحاب فضل نازل 
 اگر چه آنچه...  حيوة بديعه فائز شوند بطراز

 و لکنوارد شده ظاهر آن بسيار تلخ و ناگوار بوده 
 در باطن چون فى سبيل ا بوده بسيار شيرين

 عنقريب معرضين نادم و خاسر مشاهده. است 
 هذا حتم عند. ّشوند و مقبلين بکمال عز و تمکين 

 .ّربک 



  
 ٢٦٧ص 

  دسامبر٤            دوازدهم شهر القول           
َامروز روز اباهر و خوافى نيست ، بقوادم      ََ 

 ّانقطاع پرواز نمائيد که شايد از هزيز ارياح انه
 از جداول و انهار چشم. ّال اله اال هو استماع کنيد 

 از. برداريد ، چه که بحر اعظم امام وجوه است 
 ّناسوت و شئونات آن که سبب و علت بغى و فحشاء

 ينه و بغضاست بگذريد و بر فراز ملکوتو ضغ
 امروز روز سمع و بصر است ، ببينيد... ّمقر گزينيد 

 لعمر ا آنچه فوت شود ابدا بر. و بشنويد 
 شنيده... تدارک آن قادر نبوده و نخواهيد بود 

 ّرا بگذاريد و بآثار رجوع کنيد تا قدرت حق و
ّسلطنت حق و علو حق و سمو حق و علم حق ّ ّ ّ ّ   وّ

 .ّاحاطۀ حق را بفهميد و ادراک نمائيد 
  

 ٢٦٨ص 
  دسامبر٥سيزدهم شهر القول                        

ّامروز سيد ايام است و جميع قرون و اعصار      ّ 
 قدر اين روز امنع اقدس مبارک را. طائف حول او 
 جهد. تفع به امر ا عمل نمائيد ير بدانيد و بما

 اق خريف ديده نشويد ، چه کهکنيد تا بمثابه اور
 بايد در سبيل. بيک هبوب ساقط مشاهده مى شوند 

 ّمحبت الهى بمثابه جبل ثابت و راسخ مالحظه
 امروز نسمة ا در مرور و روح ا در. گرديد 

 قدر خود را بدانيد و مقام. ّبيداى امر بلبيک ناطق 
 خود را بشناسيد و بمکر و حيل خادعين سبيل

 ّلئالى محبت رحمن. را از دست مدهيد مستقيم 
 .را باسمش در کنائز جان محفوظ داريد 

  
 ٢٦٩ص 

  دسامبر٦چهاردهم شهر القول                       



 .امروز روز ذکر و ثناست و امروز روز عمل و انقطاع      
 مشاهده در اوراق اشجار نمائيد که نزد هبوب ارياح

 .يم مشاهده مى شوند چگونه خاضع و خاشع و باو تسل
 اگر از جنوب در هبوبست بآن جهت مايل ، کذلک

 انسان نبايد کمتر از اوراق مشاهده. بجهات اخرى 
ّانشاء ا بايد کل نزد هبوب ارياح مشيت. شود  ّ 

 الهى بکمال تسليم و رضا ظاهر شوند ، يعنى به
 ّ او حرکت نمايند و بمشيت او ناطق و ذاکرارادۀ

 ّيد فرمايد برؤّ حق بطلبيد تا شما را ماز. و عامل 
 ّاستقامت کبرى بشأنى که نداى غير حق را از

 .نعيق و نعيب شمريد 
  

 ٢٧٠ص 
  دسامبر٧پانزدهم شهر القول                       

 اى اهل ديار الهى ، انشاء ا ثابت و مستقيم     
  مهيمنۀ غالبۀّشما از عناصر قويۀ قديرۀ. باشيد 

 اين مقام بلند اعلى را از. محيطه ظاهر شده ايد 
 ّبحبل قدرت متمسک باشيد و بذيل. دست مدهيد 

 امروز بايد شأن هر صاحب وجودى. ّعنايت متشبث 
 ظاهر و هويدا گردد ، چه که امروز روز حشر اکبر است

 هر مکنونى بشهود آيد و هر مستورى. و نشر اعظم 
 وزى است که لسانامروز آن ر. واضح و آشکار گردد 
ِيا بنى انها ا: " اده رحمن در فرقان خبر د ِ  َ ُ تکنُ َ 

ِمثقال ذرة م ٍ ِّ َن خردل فتکن فى صخرة اوَ ُ ٍَ ٍَ َ ِ فى السمواتَ  
َفى االرض ي َاو ِ َت بها ا أَ ِ  جهد نمائيد تا اعمال" . ِ

ّطيبه و اخالق مرضيه و استقامت کامله در امر مالک ّ 
 .شود ّبريه از شما ظاهر 

  
 ٢٧١ص 

  دسامبر٨شانزدهم شهر القول                       
 قدر اين يوم عظيم را بدانيد و بما امرتم به     

 قسم بآفتاب افق امر هر. فى الکتاب عمل نمائيد 



ّنفسى اليوم بعرفان حق فائز شد او از مقربين در ّ 
 ّبايد کل به. کتاب مبين مذکور و مسطور است 

 ما بينّو اخالق مرضيه و آداب حسنه اعمال خالصه 
 ّبگو اى دوستان ، حق از براى. عباد ظاهر شوند 

 ّکل. ّوداد و اتحاد آمده ، نه از براى ضغينه و عناد 
 ّدر ظل سدرۀ منتهى يعنى کلمۀ عليا جمع شويد
ّو بذکر و ثناى حق جل جالله مشغول گرديد و از ّ 

 ماء  کوثر اصفى را باسم مالک اسس حمرا ،وکؤ
 امروز روز فرح اعظم است ، بلکه فرح اعظم. نوشيد ب

 بياد. طائف حول اين فرح بوده و خواهد بود 
ّدوست يکتا مسرور باشيد و در جنات محبتش سائر  ّ. 

  
 ٢٧٢ص 

  دسامبر٩هفدهم شهر القول                         
 لعمر ا اگر نفسى اين رحيق اطهر را که از     

 لک قدر گشوده شد بياشامد ، خود را ازيد قدرت ما
 عالم و عالميان در سبيل محبوب امکان فارغ و آزاد

 ّمشاهده نمايد ، بشأنى که مغلين و معرضين و ملحدين
 به. و معتدين را معدوم صرف و مفقود بحت شمرد 

 امروز. استقامت تمام بر امر مالک انام قيام نمائيد 
 مايد بآن فائزروزيست که هر نفسى آنچه اراده ن

 مى شود ، چه که ابواب عنايت مفتوح است و بحر
 و اگر. کرم در امواج و آفتاب جود در ظهور و اشراق 

 در بعض امور ، ظهورات عنايت تأخير شود اين نظر
 .آن محزون شد  ّ الهيه بوده و خواهد بود ، نبايد ازبحکمت بالغۀ

  
 ٢٧٣ص 

  دسامبر١٠     هجدهم شهر القول                    
ّاين ايامى است که حق جل جالله بکل متوجه      ّ ّّ ّ 

ّو کل را بطراز ذکر مزين فرموده   عيسى بن مريم. ّ
 ّکه بيک کلمۀ مبارکه که از مطلع بيان الهيه اصغاء
 ّنمود بنار محبت مشتعل شد ، اشتعالى که مياه



 و آن کلمه. عالم او را منع ننمود و مخمود نساخت 
 .اى بندۀ من و فرزند کنيز من : د که فرمود اين بو

ّو حال فضل بمقامى رسيده که مکلم طور از مقر ّ 
 ر و اناث و صغير و کبير را ببدايعوعرش ظهور ، ذک

 اگر نفسى فى الحقيقه. اذکار خود ذکر مى فرمايد 
َدر اين کلمۀ مبارکه تفکر نمايد ، تمام عمر بلک َ ِ ّ 

َالحمد يا اله العالمين ن  .اطق شود َُ
  

 ٢٧٤ص 
  دسامبر١١نوزدهم شهر القول                        

طوبى از براى مقربين يعنى نفوسى که بسلم      ُ ّ 
 ايشانند اولياى.  عليا ارتقاء جسته اند ذروۀه بال ب

ّحق جل جالله   الزال بافق اعلى ناظر بوده و. ّ
َبأسا ايشانرا از توجه منع ننمود و ض. هستند   ّراَّ

 از اقبال باز نداشت ، بلکه حوادث عالم و مصيبات
 هر. ّآن ، نار محبت را مدد نمود و بر شعله افزود 

 نفسى فى الحقيقه بر تغيير و تبديل و فناى عالم
  از اشياء پژمرده ننمايدئىشيآگاه شود ، او را هيچ 

 فرحش با است و. و از روح و ريحان باز ندارد 
  انا لله و مصاحبش انا اليههمدمش. عيشش ّ ِّ ِّ ِ 

 ّبعد از آنکه قلبى بانوار معرفت منور. راجعون 
ّشد و از ذکر و ثنا و محبت و مودت حق جل جالله ّ ّ ّ 
 ّپر گشت ، ديگر محل باقى نه تا احزان عالم و

 .کدورات نازله ، در آن وارد شود و يا داخل گردد 
  

 ٢٧٥ص 
  دسامبر١٢        ّاول شهر المسائل                

 ّدر بالياى وارده بر نفس حق و همچنين آنچه     
 ّجذب محبت الهى. ّبر انبياء وارد شد تفکر نما 

 چنان اخذشان نمود که باليا و رزاياى عالم نزدشان
 اعراض عالم و انکار. مائدۀ فرح و سرور محسوب 

 امم ايشانرا از اقبال منع ننمود و از فرح اکبر باز



ّاز حالوت بيان رحمن و ما قدر لهم عالم. نداشت  ُ 
 و اگر عوالم... را معدوم و مفقود مشاهده مى نمودند 

 و شئوناتش منحصر باين عالم بود هرگز خود را بين
 قسم بآفتاب. ايادى اعدا تسليم نمى نمودند 

 حقيقت که از افق سماء سجن مشرق و الئح است ،
  رضا واقفالزال آن جواهر وجود در مقام تسليم و

 ّو قائم بودند بشأنى که ظلم و تعدى اهل عالم
 چون قلب. ايشان را از استقامت بر امر باز نداشت 

ّببحر اعظم متصل شد ، عالم و ما عند الناس را بمثابه ّ 
 .ّظل مشاهده نمايد که عنقريب فانى شود و زوال پذيرد 

  
 ٢٧٦ص 
 مبر دسا١٣ شهر المسائل                        دوم
 طوبى از براى نفسى که بر خدمت امر قيام     

 .مکر و حيلۀ اشقيا حفظ کند در نمايد و ضعفا را 
ّاز حق ميطلبيم اوليائش را موفق فرمايد بر ّ 

 استقامت ، بشأنى که عالم و عالميان را معدوم
 اگر. شمرند و خود را فارغ و آزاد مشاهده نمايند 

ّحق جل جالله آنچه را ستر نمود  ّه ، اقل از خردلّ
ّکشف نمايد ، کل از ماعند هم منقطع و بما عند ا 

 امروز روزى است که آنچه در قلوب. ّتمسک نمايند 
 حمنّ ما انزله الرْرُکْذٱَان . مستور ظاهر و آشکار شود 
يا بنى انها: "  تعالى  وفى الفرقان قوله تبارک ِ  َ ُ 

ٍان تک مثقال حبة  ِّ َ ََ ُ َمن خردل فِ ٍ َتکن فى صخرة اوَِ ٍُ َ 
َفى السموات او ِ َفى االرض ي ِّ ِ َت بها ا أِ ِ  و اين" ِ

ّمقام عدل است که حق جل جالله ذکر فرموده  ّ. 
 بگو اى دوستان جهد نمائيد که شايد فائز شويد

 .بامرى که عرف بقا از او استشمام گردد 
  

 ٢٧٧ص 
  دسامبر١٤ شهر المسائل                        سوم
 ّبايد اهل ا بکمال روح و ريحان با کل معاشر     



 باشند که شايد گمگشتگان وادى ضاللت به انوار
 ّعيسى بن مريم با عشارين. هدايت فائز گردند 

 معاشرت مى فرمودند و اکثرى از ناس اعتراض
 فرمودند که من آمده ام که با خطاکاران. نمودند 

 و از باطل بهّمعاشرت نمايم که شايد متنبه شوند 
 و معاشرت و مالطفت و امثال. ّحق راجع گردند 

 .ّآن از شئونات حکمت است که کل بآن مأمورند 
  

 ٢٧٨ص 
  دسامبر١٥چهارم شهر المسائل                       

     امرى که اليوم واجب و الزمست تبليغ امر ا 
 بوده و خواهد بود ، چنانچه در اکثرى از الواح نازل

  بکمال حکمت باين امر اکبرآن جناببايد . ده ش
 اعظم مشغول باشند و ضعفا را از اوهام نفوسى که
 خود را از اهل علم مى شمرند حفظ نمايند تا که
 َاز معين استقامت کبرى بياشامند و باين مقام

 اگر. وۀ عليا و غاية قصوى است فائز گردند که ذر
 لوجه انفوسى در آن ارض يافت شوند و خالصا 
 در قراى اطراف بتبليغ امر ا مشغول گردند

  آن نفوس بايد از فوارسو لکن. بسيار محبوبست 
 ّميدان انقطاع باشند ، بشأنيکه غير حق را مفقود
ّصرف شمرند و راية انه ال اله اال هو را بر کل بقاع ّ ّ 

  حرکت نمايند و . مرتفع مشاهده نمايند 
 . فى ا مجاهد باشند و الى ا سائر ّتکلم نمايند و

  
 ٢٧٩ص 

  دسامبر١٦پنجم شهر المسائل                        
 طوبى از براى نفسى که راه را ديد و به آن     

 ّپيوست ، بشأنى که منع اهل عالم او را از توجه
ّ اوليهصراط در رتبۀ. بصراط مستقيم باز نداشت  ّ 

ّجل جالله است الذى باّ نفس حق ّو مقام اول  علىّ
ّداء ينطق بين االرض و السماء و در مقامىّالن َ 



 احکام و اوامر اوست که در کتاب از قلم اعلى مذکور
 حمد کن مقصود عالميان را که فائز. و مسطور 

 شدى بآنچه علماى عالم از آن غافل و محتجبند
 ّوصيت مى نمائيم ترا باستقامت ،. ّاال من شاء ا 

 اگر فرصت يابند.  که سارقين و خائنين موجود چه
 .ّلؤلؤ محبت الهى را بربايند 

  
 ٢٨٠ص 

  دسامبر١٧ششم شهر المسائل                         
 امروز سحاب ظلم انوار آفتاب عدل را ستر     

 نموده و اسباب ظاهره ، غافلين را بشأنى مغرور
  بهداشته که بمحاربه و مجادله برخاسته اند و

 اعتساف تمام قيام کرده اند و بگمان خود بر اطفاى
ّنور احديه و اخماد نار سدرۀ الهيه قادرند  ّ. 

 هيهات هيهات بعد از کوششها و سعيهاى فرعون
 نفه ،ضرت کليم از بيت او ظاهر رغما ال او ، حمألو 

ّاى دوستان کل را وصيت... يد ا فوق ايديهم  ّ 
 .اعالى کلمة ا است مى نمائيم بآنچه که سبب 

 جنودى که لم يزل و اليزال قوى و غالب بوده
ّاعمال طيبه و اخالق مرضيه بوده و خواهد بود  ّ. 
 طوبى از براى نفوسى که باين جنود مدائن قلوب

 ّاز حق بطلبيد دوستان خود را. را فتح نموده اند 
ّاز اعمال مضره حفظ فرمايد و بماينبغى اليامه  .د يد فرمايأيت ّ

  
 ٢٨١ص 

  دسامبر١٨هفتم شهر المسائل                        
 امروز هر نفسى ارادۀ نصرت نمايد بايد از ما     

 هر نفسى... عنده بگذرد و بما عند ا ناظر باشد 
ّلله برخاست قعود او را نبيند و توقف او را اخذ ّ ِ 

 بجنود بيان بروح و ريحان گمراهان را. نکند 
 از اين. ّمايد و ضعيفانرا قوت بخشد هدايت ن

 ابن مريم عليه. ّکلمۀ عليا نفسى تعجب ننمايد 



 ّسالم ا و سالم انبيائه صيادى را مالحظه فرمود
 فرمود دام را بگذار و بيا. که بصيد ماهى مشغول 
َتا ترا صياد انام نمايم   بعد از اين کلمه ، کليل. ّ

 م در آمد ،بود نطق يافت ، جاهل بود ببحر عل
 فقير بود بملکوت غنا راه يافت ، ذليل بود قصد

 گمراه بود بانوار فجر هدايت. ّ عزت نمود وۀذر
 .ّفائز گشت ، چه که از خود گذشت و بحق پيوست 
 ّآمال را بنار حب سوخت و حجبات را به اصبع

 .يقين شق نمود 
  

 ٢٨٢ص 
 ر دسامب١٩هشتم شهر المسائل                        

 اليوم بايد از دوستان الهى که از من فى االمکان     
ّدر سبيلش گذشته اند و بحبل محبتش تمسک ّ 

 ّجسته اند رايحۀ ايمان بشأنى متضوع باشد که جميع
 عالم آنرا بيابند ، بلکه اهل قبور از آن نفحۀ

ّمسکيه بحيات ابديه فائز شوند   ّبگو اى احباى. ّ
 ّ و امروز روز توجهالهى امروز روز اشتعال است

 است و امروز روز ذکر و ثناست و امروز روز فرح
 بايد جميع با کمال. اعظم و سرور اکبر است 

ّاتحاد و تقديس و تنزيه بذکر حق مشغول باشيد ّ 
 ّو بحرارت محبة ا بشأنى ظاهر شويد که

 .هاى عالم مشتعل شوند  هافسرد
  

 ٢٨٣ص 
  دسامبر٢٠         نهم شهر المسائل                

 ّحمد مقدس از ذکر و حدود مالک وجود و سلطان     
 غيب و شهود را اليق و سزاست که بيک کلمه حکم
 ّصراط و ميزان و ساعت و قيامت و حساب و جنت

 هر نفسى اقبال نمود و باصغا. و نار را ظاهر فرمود 
فائز گشت او از اصحاب فردوس اعلى لدى ا 

  اعلى مسطور و هر نفسى اعراض نمودمذکور و از قلم



 در... يا ورقتى . او از اهل نار لدى المختار مذکور 
ّليالى و ايام بذکرش مشغول باش و بحبش متمسک  ّ ّ. 

 اگر در ظاهر از ظلم ظالمين و بغضاى معاندين
  در باطن در اعلىو لکنّاز ملکوت عزت دورى ، 

 عنقريب. ّالمقام بر سرير عزت ساکن و جالس 
ّعزتهاى ملوک و مملوک و امرا و علما کل بعدم ّ 

ِة لله و الّ العز مبارکۀراجع و کلمۀ ّ  .هويدا گردد  وليائه ظاهر وِ
  

 ٢٨٤ص 
  دسامبر٢١دهم شهر المسائل                         

 ّاختالف سبب و علت تضييع امر ا بوده و     
ّاتحاد و اتفاق سبب علو امر  ّ  ّدر کلقلم اعلى ... ّ

 ّاحيان احباى خود را بآنچه سبب راحت و آسايش
  اکثرىو لکنو نجاتست تعليم نموده و امر فرموده 

 .افق هدى از غيوم هوى تاريک شده . از آن غافل 
 حزن اين مظلوم از ظلم ظالمان نبوده ، چه که هر
 وقت و هر حين ظلمى بر شجره امر وارد ، سبب

 نمودى و مى نمائى ،ارتفاع آن گشته چنانچه مشاهده 
 . از اعمال بعضى از دوستان حزن وارد و لکن

  
 ٢٨٥ص 

  دسامبر٢٢يازدهم شهر المسائل                      
 ّامروز جذب احديت ظاهر ، نفحات وحى بشأنى     

ّمتضوع که عالم وجود را معطر نموده  ّ .يا حزب ا 
 بايد بشأنى مشاهده شويد که سطوت قوم و ظلم آن

 يک تغيير از. نفوس ظالمه ، شما را محزون ننمايد 
 هر نفسى. عقب موجود و آنست امر محتوم الهى 

 را اخذ نموده و مى نمايد و اگر اين تغيير که موتش
 ناميده اند لوجه ا واقع شود هيچ فضلى بآن نرسد

  در صورتىو لکنو هيچ مقامى بآن برابرى ننمايد 
 .باشد   ا فارغ و آزادما سوىکه روح در حين صعود ، از 

  



 ٢٨٦ص 
  دسامبر٢٣دوازدهم شهر المسائل                     

 ّامروز بايد دوستان طرا باخالق و اعمالى که     
 سبب ارتفاع کلمة ا و ابقاء نفوس است مشغول

 ّرايت اخالق مرضيه از هر رايتى سبقت. گردند 
 ز جميع اعلى و اقدمّگرفته و علم اعمال طيبه مقامش ا

 بگو اى دوستان ، لعمر ا جدال. بوده و هست 
 منع شده و نزاع و فساد و سفک دماء و اعمال خبيثه

ِهى شده ، نهيًا عظيمًا فى کتابنّکل  َ  ...َ العظيم ِهَ
 قسم بآفتاب حقيقت که از افق سماء سجن اعظم
 مشرق و ظاهر است ابدًا ارادۀ جمال قدم نزاع و

 به. ّمايتکدر به القلوب نبوده و نيست جدال و 
َمع االديان واِعاشر: مى فرمايد . رجوع نمائيد الواح  َ َ 
وح و الريحان بالر ِ. 

  
 ٢٨٧ص 

  دسامبر٢٤سيزدهم شهر المسائل                      
 مقصود از اين ظهور آنکه نار بغضاء که در افئده     

 ّ نصح ربانىو قلوب اديان مشتعل است بکوثر بيان
 و وعظ سبحانى اطفاء پذيرد و خاموش شود و ساکن

 حيف است. است ّحق لسان براى ذکر ... گردد 
 ّبغيبت بيااليد و يا بکلماتى تکلم نمايد که سبب

 معاشرت با جميع احزاب. ّحزن عباد و تکدر است 
 را اذن داديم مگر نفوسى که رايحۀ بغضاء در امر

 از امثال آن. ان بيابيد ا مولى الورى از ايش
َامرا من لدى اِ ر.  الزم ازرنفوس احت ِ  .العظيم  ِش العربَ

  
 ٢٨٨ص 

  دسامبر٢٥چهاردهم شهر المسائل                     
 ّآيات نازل و بينات: لوح محفوظ مى فرمايد      

 ّظاهر و نير امر از افق اقتدار مشرق و ندا مرتفع ،
 محجوب مگر نفوسى که از جذبغافل و ّکل  و لکن



ّندا منقطعًا عن االشياء بافق اعلى توجه نمودند  َ َِ. 
 طوبى از براى.  خلق ّحق ما بينايشانند ايادى امر 

 نفسى که اوهام او را از مشرق يقين محروم نساخت
ّو بکلمۀ مبارکۀ يفعل مايشاء تمسک جست  َ  هر. ََ

 مى شودنفسى باين کلمه فائز شد بيقين مبين فائز 
 .مى نمايد  و آنچه از افق اعلى ظاهر بکمال تسليم و رضا اخذ

  
 ٢٨٩ص 

  دسامبر٢٦پانزدهم شهر المسائل                     
 اگر از منزل پرسى سجن و اگر از غذا پرسى     

 باليا و محن و اگر از جسد پرسى در ضعف و اگر
 رور و فرحى که مقابله نمى نمايداز روح پرسى در س

 حبس را قبول فرموديم. بآن سرور من على االرض 
 تا گردنهاى عباد از سالسل نفس و هوى فارغ شود
ّو ذلت اختيار نموديم تا عزت احباء از مشرق اراده ّ ّ 

 قسم. عاجز است ّحق همچه مدان که . اشراق نمايد 
 باسم اعظم که اگر اراده فرمايد ارواح جميع امم را

 ذلک از ظلم ظالمين چشممع . بکلمه اى اخذ نمايد 
 را بهّکل پوشيده و حمل بالياى التحصى فرموده تا 

 .ّمدينۀ باقيۀ ابديه کشاند 
  

 ٢٩٠ص 
  دسامبر٢٧شانزدهم شهر المسائل                     

 در ظاهر بال مى نمود. ّدر بالياى حسين تفکر نما      
 ّ بحر رحمت از او مواج وو لکنو شديد و عظيم بود ، 

 .نور مبين از او مشرق و شمس فضل از او بازغ 
 ّشريعت غراى رسول ا را شهادت آن حضرت

 عمل آن حضرت بکينونته ، آفتاب. معين و ناصر شد 
 آسمان فرقان بوده و حديقۀ معانى را او ساقى و

 ّاگر سرى از اسرار بالياى فى سبيله ذکر. آبيار 
 .طلبند  و شهادتشود ، جميع رايگان قصد ميدان نمايند 

  



 ٢٩١ص 
  دسامبر٢٨هفدهم شهر المسائل                       

 حمد محبوبى را اليق و سزاست که لم يزل بوده     
 اوست داناى يکتا و سلطان... و اليزال خواهد بود 

َيفعل مايشاء   اوست مقصود عالميان و محبوب. َ
 طوبى از براى نفوسى که به اصغاى. عالميان 

 ايشانند. ش فائز شدند و بافقش اقبال نمودند نداي
 عبادى که ذکر مقامات و وصفشان در فرقان و کتب

 ايشانند آن نفوسى. قبل از قلم اعلى ثبت شده 
 که در سبيل الهى خوف ايشان را اخذ ننمايد و

 ايشانند نفوسى که شماتت اعداء. حزن وارد نشود 
 ننمودو استهزاء جهال ايشانرا از افق اعلى منع 

 ت امم و شئونات عالم از استقامت بر امراو اشار
 ايشانند لئالى بحر. مالک اسماء محروم نساخت 

 .استقامت و جواهر وجود 
  

 ٢٩٢ص 
  دسامبر٢٩هجدهم شهر المسائل                       

 ّجل جالله از براى آن ظاهر تا جميع منّحق      
 و بعد از. على االرض بعرفان و لقايش فائز شوند 

 کشف سبحات و خرق حجبات ، اکثرى غافل و منکر
 چه بسيار از علما و فقها که خود. مشاهده شدند 

 را از اعلى الخلق ميدانستند بعد از اشراق آفتاب
 قد جعل. حقيقت از ادنى الخلق محسوب شدند 

 چه مقدار. ا اعليهم اسفلهم و اسفلهم اعليهم 
  گشتند و چه مقدار از اهلاز اهل قصور که بقبور راجع

ّعزت که بذلت تمام مشاهده مى شوند  ّ .لعمر ا 
ّذلت در کفر با است و عزت در ايمان باو   آيا. ّ

 جواهر و زخارف و قصور و اعراش ، انسانرا از عقوبات
 عنقريب. الهى حفظ مى نمايد ؟ ال و نفس ا 

  وآنچه مشاهده مى نمايند بعدم راجع شود ، شاهد
 .مشهود هر دو فانى و مفقود گردد 



  
 ٢٩٣ص 

  دسامبر٣٠نوزدهم شهر المسائل                      
 قلم. ّايادى امر الهى مربى عباد بوده و هستند      

ّاعلى کل را وصيت فرمود بتربيت اوالد و اطفال  ّ. 
 قبل از پيوند ثمرش: در اشجار مالحظه نمائيد 
  ظاهر مى شود آنچه کهقابل ذکر نه و بعد از آن

 شجر که از نبات محسوب. شايسته تعريف است 
 است بتربيت جزئى باين مقام فائز ، حال در اشجار
ّوجود تفکر نمائيد ، اگر بتربيت مربى حقيقى فائز ّ 

 .ّشوند ، باصالح عالم توجه نمايند 
  

 ٢٩٤ص 
ّاول شهر الشرف                            دسامبر٣١ّ

  از منکرين و غافلين در اين امر ظاهرآنچه     
 برهانى است اعظم بر حقيقت حزبّکل مى شود 

 صد هزار طوبى از براى نفسى که در سبيل. ا 
 عالم بيک عمل. ّدوست اسم و عزت را رايگان داد 

 زود است که آنچه را لسان. پاک معادله نمى نمايد 
 بسيار از... حکايت مى کند چشم ادراک نمايد 

 فوس حال سائل و آملند که فى سبيله تعالىن
 .طائف حبس شوند و با سالسل هم آغوش گردند 

 مايل اولى وحعمر ا اين سالسل از صد هزار ل
 ...ظلم  منسوب و اين بمطالعّحق ّاحب است ، چه که آن ب

  
 ٢٩٥ص 
  ژانويه١ّ شهر الشرف                         دوم
 عرفان اين يوم مبارک خلقجميع عالم از براى      

 اين است آن يومى. شده اند و از عدم بوجود آمده 
 که معادله ننمايد بآنى از آن اعصار و قرون ،
 نيکوست حال نفسى که بعرفانش فائز شد و از

 امروز روز خدمت و نصرت است. ّانوارش منور گشت 



 اگر... و نصرت ، تبليغ امر او بوده و خواهد بود 
 جهد. ّعلى فائز شوى بکل خير فائزى باين مقام ا

 نما که شايد از عرف بيان ، گمگشته اى را به افق
 اين است از اعظم اعمال. رحمن هدايت نمائى 

 ّ اقتدار حقۀضبّنزد غنى متعال جميع امور در ق
ُبيک کلمه بعد را بقرب تبديل. بوده و هست  ُ 

 ّفرمايد و فراق را بوصال و سم هجران را بشهد
 . اوست مهيمن و اوست مقتدر .لقا 

  
 ٢٩٦ص 
  ژانويه٢ّ شهر الشرف                         سوم
 اين ندا در مقامى نار سدرۀ طور است ، چه که     

 ّافئدۀ مخلصين و مقربين بآن مشتعل و در مقامى
 طوبى از براى. کوثر حيوان از براى حيات عالم 

ُانه يصل ا. نفسى که بآن فائز شد  ِ َ ّ ّلى مقام ال تخوفهِ َ َ ٍ 
 و هنگامى. ُه قدرة العالم ُفِعْضُالجنود و ال ت
 أ ، مقبلين را بصراط مستقيم و نبنوريست ساطع

 ّبقدرت و قوت... عظيم راه نمايد و هدايت فرمايد 
 ّجل جالله ، بر امر قيام نما و بروح و ريحان وّحق 

 حکمت و بيان غافلين را آگاه کن و گمراهان را
 .ست برسان براه را

  
 ٢٩٧ص 

  ژانويه٣ّچهارم شهر الشرف                        
 امروز آفتاب. بگو اى قوم قدر يوم را بدانيد      

 کرم از افق عالم مشرق و الئح و امواج بحر بيان
 َعمرَل. خود را محروم منمائيد . وجوه اديان ظاهر 

 اعلى جشنى ظاهر و مجلسى بر پا ،مأل ما بينا  
 ّچه که امروز مکلم طور بر عرش ظهور مستوى و
 ّکوم ا بلقا فائز و مدينۀ مبارکۀ طيبه از آسمان

 اين نور را. ّنازل ، شمس ال زال فى وسط السماء 
 ال زال. سحاب منع ننمايد و کسوف اخذ نکند 



 قمرش ساطع و الئح و انهارش جارى و سارى و
  يوم فرحيوم ،. ّاشجارش باثمار التحصى مزين 

 .اکبر است طوبى للفائزين 
  

 ٢٩٨ص 
  ژانويه٤ّپنجم شهر الشرف                         

 اگر اين مظلوم را در دريا غرق نمايند از جبال     
ّسر برآرد و الملک لله گويد و اگر در ارض تحت ِ ُ َُ َ 
 طبقات آن دفن نمايند از سماء ندايش ظاهر شود

 مانع در آن ساحت. اند و عباد را بفردوس اعلى کش
َاال. معدوم و حجاب مفقود  َبيده ، يفعل مايشاء ُمرَ َ َُ َ ِ ِ 
ُو يحکم مايريد و هو ُ َُ َالعزيز الحميد  ُ  عباد اگر... ُ

 اقبال نمايند بما ينفعهم فائز گشته اند و اگر اعراض
ُيشهد بذلک کتابه المبين . َ عنهم نىّکنند انه غ ُ َ َِ ِ. 

ّضرا ناطق و بآنچه سبب فوزدر حين بال و بأسا و  َ 
 .اعظم و هدايت امم بوده من غير ستر گفته 

  
 ٢٩٩ص 

  ژانويه٥ّششم شهر الشرف                          
ّجميع عالم منتظر ايام ا بودند ، چه که حق      ّ 

 ّجل جالله در کتب و زبر و صحف خود وعده داده ،
 ستچنانچه در فرقان که اعظم برهان الهى ا

ِج القوم من الظلمات الى النورِرْخاَان : " مى فرمايد  ّ ِ ِّ َ ِ 
ْو بشر  ْهمَ ُ بايام ا ِ ّ  و اين آيه مبارکه از قبل نازل. " ِ

 .يب خود را بآن اخبار فرموده حبّجل جالله ّحق و 
 جميع نفوس در شبها و روزها لقاى اين يوم مبارک

 ين يومرا آمل و سائل بوده اند و در حين اشراق ا
 معرض و غافل مشاهدهّکل از افق ارادۀ الهى 

 اى دوستان ، محبوب امکان را بکمال خضوع. شدند 
 يدأيال حمد نمائيد ، چه که شما را تو خشوع و ابته

 فرمود بر امرى که اکثر عالم از آن مع طلب محروم
 جميع السن کائنات از عهدۀ شکر اين. ماندند 



 بشنويد. اهد آمد نعمت کبرى بر نيامده و نخو
 ّوصيت مظلوم آفاق را و جهد نمائيد تا برضاى

 مقامى از اين مقام اعظم تر. دوست فائز شويد 
 .مشاهده نمى شود 

  
 ٣٠٠ص 

  ژانويه٦ّهفتم شهر الشرف                         
 ّآذان و ابصار شکى نبوده و نيست که از براى     

 و وجود ازّمشاهده و اصغاى اين ايام خلق شده 
  ناس را غبارو لکن. براى عرفان حضرت موجود 

 .نفس و دخان هوى از مشاهدۀ افق اعلى منع نموده 
 فى الحقيقه نفوسى که اليوم فائز شدند ، از جواهر

 لعمر ا در. محسوب و مذکور ّحق خلق نزد 
 صحيفۀ حمرا از قلم اعلى دربارۀ آن نفوس نازل

َسوف تظهر. ته و ندارد شده آنچه شبه و مثل نداش َ َ 
ُآثاره و انواره   امروز اهل بهاء نفوسى هستند... ُ

 .که از غير ا خود را فارغ و آزاد مشاهده نمايند 
  

 ٣٠١ص 
  ژانويه٧ّهشتم شهر الشرف                         

 ّشيخ محمد حسن. ّدر اول ظهور مالحظه نما      
 ساير علماىنجفى که قطب علماى ايران بود و 

 و بالد ايران بعد از ارتفاع کلمهطف نجف و ارض 
 ّو اظهار امر ، کل محجوب و ممنوع مشاهده گشتند ،
 از بحر بيان رحمن محروم و از آفتاب دانش بيخبر ،

 جوهر وجودى. ّبلکه بر منابر بسب و لعن مشغول 
 را که در قرون و اعصار لقايش را سائل و آمل بودند و

ّ عجل ا مى گفتند ردش نمودندعند ذکر اسمش َ َ 
 و لکن. و باالخره بر سفک دم اطهرش فتوى دادند 

 نفوسى از عوام اقبال نمودند و از بحر علم الهى
 نوشيدند و بافق اعلى راه يافتند و در يوم ارتفاع

 کذلک. يک فائز گشتند ّصرير قلم اعلى بکلمۀ لب



َجعلنا اعل َ ُهم اسفلهم و اسفلهم ٰيَ َُ َ  .اعليهم َ
  

 ٣٠٢ص 
  ژانويه٨ّنهم شهر الشرف                          

 ّحناس که اعلم علماى. ّدر ابن مريم تفکر نما      
 آن عصر بود فتوى بر قتل داد و در حضور آن خبيث

 و لکنحضرت وارد آمد  يک لطمه بر وجه مبارک آن
 ّصياد سمک که بصيد ماهى مشغول بود ، حضرت

 ّور نمود ، فرمود بيا ترا صياد انسانروح بر او مر
 ّتوجه نمود و از بحر و سمک و ما فى الحين . نمايم 

 يک کلمه از علم نديده و بملکوت علم. فيه گذشت 
 باالخره بمقامى رسيد که نفحاتش. ارتقاء جست 

 .من يشاء  ذلک من فضل ا يعطيه. ّعالم را معطر نمود 
  

 ٣٠٣ص 
  ژانويه٩                   ّدهم شهر الشرف       

 عالم را بمثابه هيکل انسانى مالحظه کن و اين     
  باسبابو لکنهيکل بنفسه صحيح و کامل خلق شده 

 متغايره مريض گشته و ال زال مرض او رفع نشده ،
 ّچه که بدست اطباى غير حاذقه افتاده و اگر در

 عصرى از اعصار عضوى از اعضاى او بواسطۀ طبيبى
 ّذق صحت يافت عضوهاى ديگرش بامراض مختلفهحا

 و حال در دست نفوسى افتاده که از. مبتال بوده 
 خمر غرور تربيت يافته اند و اگر هم بعضى از اين

 ّنفوس فى الجمله در صحت آن سعى نمايند ، مقصود
 .نفعى است اسمًا و يا رسمًا بايشان راجع شود 

ّچنين نفوسى قادر بر رفع امراض بالکلي  ه نبوده وّ
 و درياق اعظم. ّنخواهند بود اال على قدر معلوم 

ّکه سبب و علت صحت اوست ، اتحاد من على االرض ّ ّ 
 ...است بر امر واحد و شريعت و آداب واحده 

  
 ٣٠٤ص 



  ژانويه١٠ّيازدهم شهر الشرف                       
 ّدر اين ايام مالحظه کن که جمال قدم و اسم     

َ حجاب فرموده و نفس خود را الجلاعظم کشف ِ 
 .ّحيات عالم و اتحاد و نجات اهل آن فدا نموده 

 ّبر ضرش قيام نمودند تا آنکه باالخرهّکل معذلک 
 در سجنى که در اخرب بالد واقع است مسجون
 شده و ابواب خروج و دخول را مسدود کرده اند ،

 ،يار را اغيار دانسته اند و دوست را دشمن شمرده اند 
 .مصلح را مفسد گمان نموده اند 

 اى اهل ثروت و قدرت ، حال که سحاب شده ايد    
 و عالم و اهل آنرا از اشراقات انوار آفتاب عدل و
 فيوضات التحصى منع نموده ايد و راحت کبرى را

 ّمشقت دانسته ايد و نعمت عظمى را نقمت شمرده ايد
ًاقال وصاياى مشفقانۀ  مورى کهّ جمال احديه را در اّ

 .نمائيد  ّسبب نظم مملکت و آسايش رعيت است اصغاء
  

 ٣٠٥ص 
  ژانويه١١ّدوازدهم شهر الشرف                      

 اى اصحاب بهاء ، بر سفينۀ بقا راکب شويد و بر     
 بحر حمرا در اين مدينۀ کبريا حرکت نمائيد و در
 اين مقام ، قدر خود را دانسته که احدى در اين

 بت عظمى و مکرمت کبرى شريک نبوده وموه
 نخواهد بود ، چه که اليوم جميع کشتيها در غمرات

 ُطمطام فنا مبتال گشته اند مگر اين فلک قدسى
ّسبحانى و سفينۀ عز رحمانى که هر که باو تمسک ّ 
ّيافته از فتنۀ ايام محفوظ ماند و مقدس فرموده او ّ 

 و. ين را پروردگار از حمل مشرکين و قعود معرض
 اين است فضل پروردگار که مخصوص است باوراق
 سدرۀ تقديس که از جيب قميص ابها بضياء ابدع

 پس قدر اين فيض بديع و. اصفى ظاهر گشته اند 
 فضل منيع را دانسته که مبادا مظاهر شيطان شما
 ّرا از ظل سدرۀ رحمن منع نمايند و در ارض از



 .محروم شدگان محسوب شويد 
  

 ٣٠٦ص 
  ژانويه١٢ّيزدهم شهر الشرف                       س

 بعضى از دوستان از بحر عطاى مقصود     
 عالميان مسألت نموده اند که ايشان را بر امر

 مستقيم دارد و در حين عروج بيقين مبين صعود
 ُقل يا اوليائى ، در قرون و اعصار حزبى. نمايند 

 دند وخود را اعظم و اعلم وافقه واتقى مى شمر
  عبادما بينبا عمائم بيضا و خضرا بمثابه اعالم 

ِبترويج شريعت غرا على رغمهم مشغول بودند  َ َ َّ. 
ّو چون منزل آيات و مظهر بينات کشف حجاب ُ 

 نمود و از افق اراده ، اشراق فرمود ، همان نفوس
 گفتند آنچه را که هيچ ظالمى نگفته و عمل کردند

 اگر نفسى. رده آنچه را که هيچ مشرکى عمل نک
 اراده نمايد از سلسبيل استقامت بياشامد و بمقام

  اما سوىايقان با فائز گردد بايد قلب را از 
 .فارغ و آزاد سازد 

  
 ٣٠٧ص 

  ژانويه١٣ّچهاردهم شهر الشرف                      
 جميع اشياء شهادت داده اند بر عظمت ظهور     
 ر غافل و باصنام هوى عباد از ظهوو لکنا 

 نيکوست حال نفسى که باسم مالک انام. عاکف 
 حجبات اوهام را خرق نمود و بغايت قصوى و افق

 هر نفسى اليوم بعرفان ا فائز. اعلى فائز گشت 
 ّشد مثل آن است که بعرفان نبيين و مرسلين از
ّاول ال اول الى آخر ال آخر فائز بوده و هست   اين. ّ

 هر.  مثل و مانندى نبوده و نيست يوم بديع را
 چشمى مشاهده نمود او سلطان چشمهاست و هر

 ...لسانى بذکرش فائز گشت او مالک لسانهاست 
 ّوصيت مى نمائيم ترا بآنچه اليوم سبب ارتفاع



 ّبخواه تا ترا مؤيد فرمايد برّحق از . امر است 
 ّاصغاى بيانش ، چه اگر نفسى لذت بيان را بيابد ،

 .بود  ان قادر بر تحريف او نبوده و نخواهنداهل امک
  

 ٣٠٨ص 
  ژانويه١٤ّپانزدهم شهر الشرف                      

 اى منتظران وادى صبر و وفا و اى عاشقان     
 هواى قرب و لقا ، غالم روحانى که در کنائز عصمت

 ّربانى مستور بود بطراز يزدانى و جمال سبحانى
 حقيقى و روح قدمىاز مشرق صمدانى چون شمس 

 ّطالع شد و جميع من فى السموات و االرض را بقميص
 هستى و بقا از عوالم نيستى و فنا نجات بخشيد

 و آن کلمۀ مستوره که ارواح جميع. و حيات بخشود 
 ّانبياء و اوليا باو معلق و مربوط بود از مکمن غيب

 و چون. و خفا بعرصه شهود و ظهور جلوه فرمود 
ّيبيه از عالم هويۀ صرفهلمۀ غآن ک  هضّاحديۀ مح  وّ

 ّبعوالم ملکيه تجلى فرمود ، نسيم رحمتى از آن
ّتجلى برخاست که رايحۀ عصيان از کل   شىءّ

 برداشت و خلعت جديد غفران بر هياکل نامتناهى
 .اشياء و انسان در پوشيد 

  
 ٣٠٩ص 

  ژانويه١٥ّشانزدهم شهر الشرف                      
 اى عاشقان جمال ذوالجمال و اى والهان هواى     

 قرب ذوالجالل ، هنگام قرب و وصال است نه موقع
 اگر صادقيد معشوق چون صبح صادق. ذکر و جدال 

 از خود و غير خود بلکه. ظاهر و الئح و هويداست 
ّاز نيستى و هستى و نور و ظلمت و ذلت و عزت ّ 

 ل دلاز همه بپردازيد و از نقوش و اوهام و خيا
 ّبرداريد و پاک و مقدس در اين فضاى روحانى و

ّظل تجليات قدس صمدانى با قلب نورانى ّ 
 اى دوستان ، خمر باقى جارى و اى. بخراميد 



 مشتاقان ، جمال جانان بى نقاب و حجاب و اى ياران ،
 ّاز ثقل حب. نار سيناى عشق در جلوه و لمعان 

 ر عرشىّدنيا و توجه بآن خفيف شده چون طيور مني
 در هواى رضوان الهى پرواز کنيد و آهنگ آشيان

 .اليزالى نمائيد 
  

 ٣١٠ص 
  ژانويه١٦ّهفدهم شهر الشرف                        

 اگر مردمان ارض بشنيدن نداء الهى فائز شوند     
 ّبافق اعلى توجه نمايند و از رحيق الهىّکل 

 قسم ببحر علم الهى که اگر بگوش. بياشامند 
 قيقى نغمه اى از نغمات طيور عرش را ادراکح

 ّکنند ، جان در ره دوست ايثار نمايند و از محل
 فدا زنده برنگردند ، چنانچه شاربان کوثر معانى
 برنگشتند و آنچه بود و نبود از مال و جان و اهل ،

َفنعم اجر. در سبيل آن شمس حقيقت دادند  ِ َ 
 ّبتاگر نفسى قطره اى از بحر مح. العاملين 

 رشحه اى از بحر انقطاع فائز شوده بياشامد و يا ب
 ّجميع عالم را شبه يک کف تراب مشاهده نمايد و
 .منع ننمايد  آنچه در آسمانها و زمين است او را از سبيل دوست

  
 ٣١١ص 

  ژانويه١٧ّهجدهم شهر الشرف                        
ِمال فانى عباد را از مآل       .ه  باقى منع نمودِ

 هاى ّأنى تمسک نموده اند که از نعمت باشياى فانيه بش
 ّبگو اى عباد ، ايام در. باقيۀ الهى ممنوع شدند 

 جهد نمائيد ، شايد فائز شويد. مرور و اشياء فانى 
ّبمصباح عنايت حق جل جالله   ّمقر رجوع بر. ّ

 حسب ظاهر تاريک و ظلمانى مشاهده مى شود ،
 سبحان.  رفيق واجب و تنهائى را. سراج الزم 

 باز هم سبحان ا ، ّانسان از براى تکسب. ا 
 در دنيا بچندين اسباب خود را محتاج مشاهده



ّمى نمايد و جميع همش بتحصيل آن متوجه و حال ّ 
 و حال از براى. آنکه بتغيير و فنايش موقن است 

 عالمى که بدوام ملک و ملکوت بايد در آن ساکن
ِبگو يا قوم خذ. ده شود تدارکى ننمو َ العمل قبلُ َ َ ََ 

ْان َى االجل ِتاَ يَ َ. 
  

 ٣١٢ص 
  ژانويه١٨ّنوزدهم شهر الشرف                       

 چه مقدار از عباد که از قبل و بعد مشتاق لقا     
 و لکنبودند و بشارت آنرا از کتب الهى شنيدند 

 ّچون صبح يوم الهى طالع شد و بحر وصال مواج ،
 بعضى از. ّمحروم مشاهده شدند اال معدودى  ّکل

 ناس را غرور منع نموده و برخى را زخارف و حزبى
 و سبب. را اوهام و ظنون و گروهى را بغى و فحشا 

 .، علماى عصر بوده و هستند ّکل ّو علت 
  

 ٣١٣ص 
ّاول شهر السلطان                          ژانويه١٩ّ

 نفسى امرى فوت شود ،اليوم يوميست که اگر از      
 انشاء ا. بقرنهاى اليحصى تدارک آن ممکن نه 

ّبايد بيقين کامل بحق متمسک باشى و از دونش ّ 
 م بآفتاب افق سجن که اگر ناس فى قس. منقطع 

 الجمله در آنچه در اين ظهور اقدس امنع ظاهر
 ّشده تفکر نمايند از عالم و عالميان بگذرند و بدل

  بصر بهو لکن. ّ توجه نمايند و جان بشطر رحمن
 ّحجاب اکبر که هواهاى بشريه است از نظر بمنظر

 .اکبر محروم مانده و قلب از طلب ممنوع گشته 
 ّدر جميع احوال بشطر غنى متعال ناظر باش و

  ارض و سماء مرتفعما بينصرير قلم اعلى را که 
 است بسمع جان اصغا نما تا حالوت آنرا بيابى و

 .شوى  ز عالم و آنچه در اوست غنى و آزادبذکر دوست ا
  



 ٣١٤ص 
  ژانويه٢٠ّ شهر السلطان                       دوم
 اى دوستان ، هر چيز مرغوب قيمتى را سارقان     

 ّبايد لئالى محبت الهى را که افضل. از عقب بوده 
 ّو الطف و احسن جواهرات عالم است بکمال جد و

 براستى. داريد جهد در خزائن قلوب محفوظ 
 ّميگويم دزدان در کمين گاه مترصدند تا فرصت

 بايد جميع بحافظ. يابند و بغارت مشغول گردند 
ّحقيقى متمسک شوند تا از شرور انفس اماره  .محفوظ مانند  ّ

  
 ٣١٥ص 
  ژانويه٢١ّ شهر السلطان                       سوم
  ظاهرقلم اعلى مى فرمايد که آنچه از جمال قدم     

ّشده حجت بوده بر کل من فى الس  .موات و االرض ّّ
  اعدا برما بينّو اگر عباد تفکر نمايند از قيامش 

 و لکن. سلطنتش موقن شوند و بر قدرتش مذعن 
 چون در تيه نفس و هوى سالکند لذا از اشراق شمس
 بها از افق بقا محتجب مانده اند و بنفوسيکه خود

 ّد توجه نموده از جمالرا از بعوضه حفظ مى نمودن
 بگو اى قوم افعالم چون. ّاحديه محروم گشته اند 

  و هرءى ارض و سما مشرق و مضما بينهورم ظ
 ّنفسيکه اقل من حين قلب را از وساوس شياطين
ّمطهر نمايد بعرفان رب العالمين و مالک يوم ّ 

 .ّالدين فائز گردد 
  

 ٣١٦ص 
  ژانويه٢٢    ّچهارم شهر السلطان                  

 .ّبشنو نداى غنى متعال را بلسان ابدع احلى      
 ّاليوم يوميست که بايد هر نفسى منقطعًا عن کل

 َال تنظر. الجهات بذکر سلطان آيات مشغول شود 
ِ ، بل بما اشرق من هذا االفق الذى منهَرِکُلى ما ذا ّ َ َ 

ِطلعت شمس العظمة و االقتدار  َ ُ َ  ّبتمام جد و جهد. َ



 زود است که ثمرات اقبال. نصرت امر قيام نما بر 
 .در ملکوت مشاهده نمايند ّحق و اعمال را اهل 

 نيستى بحت. اليوم يوم عجز و ابتهال است 
 محبوب بوده و خواهد بود و هر نفسى باين مقام

 .فائز شد عند ا از اهل مدائن بقا محسوب است 
  

 ٣١٧ص 
  ژانويه٢٣        ّپنجم شهر السلطان               

 و تبليغ امرش به حکمت و بيانّحق نصرت      
 و بيان هم بايد به اندازۀ هر. بوده و خواهد بود 
 بگو اى دوستان از قبل از قلم. نفسى ظاهر شود 

 ّاعلى جارى و نازل که حبه هاى حکمت و عرفان
ّالهى را در ارض طيبۀ جي  شما. ده مبذول داريد ّ

 ناس به. يد و حکماى حقيقى ّاطباى معنوى هست
 بايد مرض. مرضهاى جهل و نادانى مبتال هستند 

 هر يک معلوم شود و بعد به درياق اسم اعظم على
 مثال اگر يکى از اهل. قدره و مقداره معالجه گردد 

 فرقان که بمرض اوهام مبتاليند و منتهى سير و
 ّنقابت و واليت در اوله عرفانشان محصور است ب

ّر الوهيت شود البته هالک گردد ّتوجه ذک  لذا... ّ
ّبايد در اول امر بقدر وسعت صدر او با او تکلم ّ 

 .ّنمود تا از مقام طفوليت برتبۀ بلوغ فائز شود 
  

 ٣١٨ص 
  ژانويه٢٤ّششم شهر السلطان                        

ّامروز روزيست که کل احباب بايد بشطر وهاب      ّ 
 در امر. امر ا قيام نمايند ناظر باشند و بخدمت 

 ...ّاين مسجون ببصر حديد و قلب لطيف تفکر کن 
 مالحظه نما مع آنکه در سجن اعظم ببالياى التحصى
 مبتال ، در جميع احيان قلم اعلى بذکر مالک اسماء

 و همچنين بايد نفوس. ّمشغول و متحرک است 
 ّمقبله بتمام همت بر خدمت امر قيام نمايند و



 ل عرفان که از بحر بيان رحمن جارى استسلسبي
 ّبر عباد الهى مبذول دارند تا کل بحيوة باقيه فائز
 شوند و از اثواب خلقۀ عتيقه فارغ گردند و من

 اينست. ّتوجه نمايند ّحق غير ستر و حجاب بوجه 
 بگوش جان نداى الهى را اصغاء... ّکل تکليف 

ّنما و مشيت و ارادۀ خود را در مشيت و   ارادۀ اوّ
 .فانى نما يعنى نخواه مگر آنچه را او خواسته 

  
 ٣١٩ص 

  ژانويه٢٥ّهفتم شهر السلطان                       
 قلم رحمن قاصدان يمن عرفان را ببدايع اذکار     

 از خواهشهاى خودّکل ّخود متذکر ميدارد که شايد 
 بگذرند و بامر او ناظر باشند و بارادۀ او حرکت

 اگرّکل و اين فضل اعظم است از براى . د نماين
 ّشکى نبوده و نيست که. بيابند و بآن فائز شوند 

 بآن امر مى فرمايد اوست کوثر حيوانّحق آنچه را 
 ّو محيى ابدان ، چه که لم يزل و اليزال باحباى
 خود ناظر بوده و آنچه سبب نجات و راحت و

 يوم برال. را بآن امر فرموده ّکل بوده ّحق وصول ب
 ّالزم است که برداى تقديس و تنزيه مزينّکل 

ّشوند ، چه که نفوسى که بمشتهيات نفسانيه ّ 
 .و نيستند  ّقر اطهر و اليق منظر اکبر نبودهّمتوجهند قابل م

  
 ٣٢٠ص 

  ژانويه٢٦ّهشتم شهر السلطان                       
 بعد از عرفان مطلع وحى الهى و مشرق اوامر     

 بايد نفوس. ى استقامت از اعظم اعمال بوده صمدان
 مقبله بشأنى مستقيم باشند که جميع اهل ارض اگر
 بخواهند ايشان را از بحر قرب دور نمايند خود را

 نيکوست حال نفسى که از کأس. عاجز مشاهده کنند 
 .استقامت آشاميد و باين فيض اعظم فائز شد 

  تااى دوستان جهد نمائيد. ّاوست از مقربين 



 ّانه. گمگشتگان وادى اوهام را بافق يقين کشانيد 
َلهو الناصح العليم  ُ ِ ّ َ. 

  
 ٣٢١ص 

  ژانويه٢٧ّنهم شهر السلطان                        
 مظلوم آفاق اهل ميثاق را ندا مى نمايد و بافق     

 حزبهاى عالم يعنى امم. اعلى دعوت مى فرمايد 
 ا مى نمودند وّمختلفه در ليالى و ايام طلب لق

 بکمال عجز و ابتهال ادراک يوم ا را سائل و آمل
 ّو چون آفتاب حقيقت از افق مشيت اشراق نمود

 ّبر اعراض قيام نمودند و بکمال جد و جهد درّکل 
 اين است شأن نفوس. اطفاء نور الهى کوشيدند 

 قسم باشراقات انوار شمس حقيقت. غافلۀ محتجبه 
  و حين ارتفاع ندا بجوابکه هر نفسى فائز شد

ّمؤيد گشت او از اهل علي  ين در صحيفۀ الهى مذکورّّ
 طوبى از براى نفسى که باسم دوست. و مسطور 

 .ّزنده شد و بر حبش مستقيم و بيادش جان داد 
  

 ٣٢٢ص 
  ژانويه٢٨ّدهم شهر السلطان                        

 لّمحبوب عالميان مى فرمايد اى بندگان او     
 امرى که سبب ايمان و ايقان و تقديس و تنزيهست

 هر نفسى باين. توحيد ذاتم بوده از اشباه و امثال 
 دين لدى العرش مذکور استّحمقام فائز شد او از مو

 ان شاء ا به. و اسمش در الواح الهى مسطور 
 فضل رحمانى باين مقام فائز شويد و از اين رحيق

 ّان از توجه بما سوىو چون قلب و ج. بياشاميد 
 ّا پاک و مقدس شد بايد بآنچه در الواح نازل

 ّاست عامل شويد تا هياکل عباد در ظاهر هم مقدس
 اين است مقامى که ظاهر عين باطن. ّو منزه گردند 

 .و دون آن مردود  است و باطن عين ظاهر و اين مقام محبوب بوده
  



 ٣٢٣ص 
  ژانويه٢٩         ّيازدهم شهر السلطان            

ّاليوم کل من على االرض مکلفند بمتابعت اوامر      ّ 
 ّالهى ، چه که اوست سبب نظم عالم و علت آسايش

 ان شاء ا بايد جميع بما اراد ا فائز. امم 
 دنيا را. شوند و بآنچه حکم فرموده عامل گردند 

 ّجهد نمائيد تا در اين ايام. وفائى نبوده و نيست 
 ّعمل پاک و مقدس. انيه کسب لئالى باقيه نمائيد ف

 .ّالبته در کتاب حفظ الهى محفوظ خواهد ماند 
 .طوبى از براى نفسى که باين مقام فائز شد 

  
 ٣٢٤ص 

  ژانويه٣٠ّدوازدهم شهر السلطان                    
 ّان شاء ا احباى الهى از ماسوايش منقطع     

 طوبى. روز روز بزرگيست ام. باشند و باو ناظر 
 ّاز براى نفوسى که بتوهمات انفس محتجبه از
 ّشاطى احديه ممنوع نشده اند و زالل کوثر عرفان

 ظاهرًا و باهرًاّحق . را از يد رحمن نوشيده اند 
 خلق را ندا مى فرمايد و بمقامات باقيۀ دائمه دعوت

 ّع ذلک بعضى از عباد بتوهمات ال م. مى نمايد 
 لم يزل آياتش. ّاز حق محجوب مانده اند ُيغنيه 

 نيکوست حال کسى که در. ّظاهر و بيناتش مشرق 
 .ّليالى و ايام بآياتش انس گيرد و قرائت نمايد 

 .ّاوست محيى وجود و مربى غيب و شهود 
  

 ٣٢٥ص 
  ژانويه٣١ّسيزدهم شهر السلطان                     

  از مطلعنيکوست حال نفوسى که برات آزادى     
 امر الهى اخذ نموده اند و از نار جهل و شرک

 ّجميع ناس منتظر ايام ا. محفوظ مانده اند 
 ّبوده اند و چون شمس ظهور از افق سماء مشيت

 از او غافل و بغير او مشغولّکل الهى اشراق فرمود 



ّو متوجه مگر نفوسى که نداى ربانى را بسمع فؤاد ّ 
 اليوم يوم.  نموده اند ّشنيده اند و بافقش توجه

 بايد. اليوم يوم عمل خالص است . خدمت است 
 جميع دوستان بعنايت رحمن باعمال حسنه و به

 ه و بيانات شافيه بهدايت عباد مشغولّاخالق مرضي
ّانه ولى المحسنين . شوند  ّ. 

  
 ٣٢٦ص 

  فوريه١ّچهارم شهر السلطان                      
 ّفق اعلى توجه نمود او از اهلامروز هر نفسى با     

 َتوحيد حقيقى لدى ا مذکور و مسطور ، چه که
 وحده منسوبست و در کتبّحق اين يوم مبارک ب

 جميع عالم. قبل و بعد بيوم ا موسوم و مذکور 
 و لکناز براى عرفان اين امر اعظم خلق شده اند 

 را منع نمود و محروم ساخت مگرّکل جزاى اعمال 
 که يد قدرت ايشان را اخذ نمود و از ظلمتنفوسي

 اگر بجميع اعضا و. نفس و هوى نجات بخشيد 
 ّجوارح و عروق و شعرات الى اليوم الذى ال آخر

ّله حق جل جالله را ستايش نمائى و حمد کنى هر ّ 
 .آينه نزد اين فضل اعظم معدوم صرفست 

  
 ٣٢٧ص 

 ريه فو٢ّپانزدهم شهر السلطان                    
 بيقين مبين ميدانند که موت ظاهرهّکل  ...     

 ّجميع را اخذ نمايد و مفرى از براى احدى نبوده
 در اينصورت اگر انسان بشهادت کبرى. و نيست 

 ّفى سبيل ا مرزوق شود البته بهتر و محبوب تر
 ّاست از آنکه در فراش بمرضهاى متعددۀ مختلفۀ

  هر نفسى موافقبايد اليوم. منکره جان سپارد 
 ّآيات الهيه که در الواح منيعه نازل شده مشى

 د و بحکمتننمايد يعنى خارج حکمت از او سر نز
ّالهيه که بآن مأمور است در کل احوال ناظر باشد ّ 



 در اينصورت اگر. و فساد و جدال از او ظاهر نشود 
 ظلمى بر او وارد شود فى سبيل ا بوده و خواهد

 اب ظهور که اين مقام را مثلىقسم بآفت. بود 
 اگر نفسى صد هزار جان نثار اين. نبوده و نيست 

 ...مقام نمايد قابل نبوده و نخواهد بود 
  

 ٣٢٨ص 
  فوريه٣ّشانزدهم شهر السلطان                    

 و. ّلحاظ عنايت متوجه اوليا بوده و هست      
 آزادند ، ا فارغ و ما سوى نفوسى هستند که از اوليا

ّبحبل محبت الهى متمسکند و بما  نزل فى الکتاب ّ
 عامل و بر امر بشأنى مستقيمند که از براى ملحدين

 .و ناعقين و خادعين مجال ذکر نبوده و نيست 
َدر ظل علم اننى انا ا ساکنند و بصرير قلم اعلى َ ِ َ ّ 

 ايشانند عبادى که وصفشان در. زنده و مسرور 
 از کوثر بيان.  و بعد مذکور کتب الهى از قبل

 .نوشيده اند و از رحيق مختوم قسمت برده اند 
ّلله. َضوضاء عالم نزدشان احقر از طنين ذباب  ِ 

 .ِراجعند و الى ا راجع 
  

 ٣٢٩ص 
  فوريه٤ّهفدهم شهر السلطان                      

 ّتفکر فرمائيد که سبب چه بوده که در ازمنۀ     
 اهل امکان دورى مى جستند و برظهور رحمن 

 اگر ناس در اين. اعراض و اعتراض قيام مى نمودند 
 ّفقره که از قلم امر جارى شده تفکر نمايند جميع

 ّبشريعۀ باقيۀ الهيه بشتابند و شهادت دهند بر
 َ حجبات اوهام ، انامو لکن. آنچه او شهادت داده 

ّرا در ايام ظهور مظاهر احديه و مطالع عز ّ  ّ صمدانيهّ
 بهّحق ّمنع نموده و مى نمايد ، چه که در آن ايام 

 آنچه خود اراده فرموده ظاهر مى شود نه بارادۀ
 ّالبته اگر باوهام ناس در ازمنۀ خاليه و... ناس 



 ّاعصار ماضيه ظاهر مى شدند احدى آن نفوس مقدسه
 .را انکار نمى نمود 

  
 ٣٣٠ص 

  فوريه٥        ّهجدهم شهر السلطان              
ّغيب هويه و ذات احديه مقدس از بروز و ظهور      ّ ّ 

 و صعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعالى
 .ُاست از وصف هر واصفى و ادراک هر مدرکى 
 لم يزل در ذات غيب خود بوده و هست و ال يزال
 .بکينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود 

َال تدرکه االبصا ُ ِ ُ و هويدرک االبصار و هو الرُ ُ َُ ُ  طيفّلِ
 چه ميانۀ او و ممکنات نسبت و ربط و فصل. الخبير 

 و وصل و يا قرب و بعد و جهت و اشاره بهيچوجه
 ّممکن نه ، زيرا که جميع من فى السموات و االرض

 بکلمۀ امر او موجود شدند و بارادۀ او که نفس
 صۀّمشيت است از عدم و نيستى بحت بات بعر

 .شهود و هستى قدم گذاشتند 
  

 ٣٣١ص 
  فوريه٦ّنوزدهم شهر السلطان                     

ّجل جالله از خلق در رتبۀ اوليهّحق مقصود       ّ ّ 
 معرفت بوده و هست و چون باب معرفت ذات

 ّغيب مکنون مسدود ، نفوس مقدسه را که مظاهر
 امر و مطالع حکم و مشارق وحى و مهابط علمند
 از عالم غيب بعرصه شهود فرستاد و امر و نهى و
 اقبال و عرفان و طاعت و معصيت و کفر و ايمان

  در احيانو لکن... ّرا بآن هياکل مقدسه راجع فرمود 
 ظهور مظاهر امر اکثر اهل عالم معرض و منکر و

 ّغافل و محجوب مشاهده شدند و سبب و علت اين
 نانچه هرحجبات غليظه علماى عصر بوده اند ، چ

 .صاحب بصر در اين فقره گواهى داده و ميدهد 
  



 ٣٣٢ص 
  فوريه٧ّاول شهر الملک                          

 ميان پيمبران جدائى ننهيم ، چون خواست     
 جدائى و برترى. همه يکى است و راز همگى يکسان 

 پيمبر راستگو خود را بنام. َميان ايشان روا نه 
 هانه نپس چون کسى ب. ده پيمبر پيشين خوان

 .اين گفتار پى نبرد بگفته هاى نا شايسته پردازد 
 .داناى بينا را از گفتۀ او لغزش پديدار نشود 

 اگر چه پيدايش ايشان در جهان يکسان نه و هر
 يک به رفتار و کردار جداگانه پديدار و در ميان ،

 ُخردى و بزرگى نمودار ولى ايشان مانند ماه
 ، چنانچه او هر گاهى بنمايش جداگانهتابان است 

 .پديدار با آنکه هيچ گاهى او را کاهش و نيستى نه 
 ولى. پس دانسته شد که اين نه بيشى و کمى است 

 چه.  اينگونه رفتار است جهان ناپايدار شايستۀ
 هر گاه که خداوند بيمانند پيمبرى را بسوى مردمان

 .شد  وز بود نمودارفرستاد بگفتار و رفتارى که سزاوار آن ر
  

 ٣٣٣ص 
  فوريه٨ شهر الملک                          دوم
 آنچه اليوم بفرمايد و. ناظر بحکم ا باشيد      

 کلمۀ صحيح. ّبحليت آن حکم نمايد او حالل است 
 ناظر باشند وّحق بايد جميع بامر . آن است ّحق 

ِبما يظهر م َ ِن افق االراده ، چه که باسمَ ِ َش علمُ َ 
ُيفعل مايشاء مرتفع و رايت يحکم مايريد منصوب  ُ ُ َُ َ َ َ. 
 مث اگر حکم فرمايد بر اينکه آب حرام است حرام

  از اشياءشىءبر هيچ . مى شود و همچنين بالعکس 
ٰهذا حالل و هذا حرام نوشته نشده   آنچه ظاهر. ٰ

 .ّجل جالله بوده ّحق شده و مى شود از کلمۀ 
  

 ٣٣٤ص 
  فوريه٩ الملک                           شهرسوم



 عالم را غبار تيرۀ ظلمانى اخذ نموده و احاطه     
 بساط معنى و عمل پيچيده شده و بساط. کرده 

 بگو اى احباب قسم. قول و لفظ گسترده گشته 
 اگر از. بآفتاب حقيقت که اليوم يوم عمل است 

 نفسى مقدار شعرى اليوم عمل خير صادر شود
 م ملک و ملکوت از براى او باقىاى آن بدوجزا

 جهد نمائيد تا اليوم عملى از شما. خواهد ماند 
 .خالصًا  ظاهر شود 

  
 ٣٣٥ص 

  فوريه١٠چهارم شهر الملک                         
 اليوم هيکل عدل تحت مخالب ظلم و اعتساف     

 ّجل جالله بخواهيد تاّحق از . مشاهده مى شود 
 گاهى بى نصيب نفرمايد ، چهآرا از درياى نفوس 

 اگر فى الجمله آگاه شوند ادراک مى نمايند که آنچه
 از قلم حکمت جارى و ثبت شده بمنزلۀ آفتاب

 ّراحت و امنيت و مصلحت. است از براى جهان 
 ّدر آنست و اال هر يوم بالى جديدى ارض را اخذّکل 

  ا نفوسانشاء. نمايد و فتنۀ تازه اى بر پا شود 
 ّعالم موفق شوند و سرج بيانات مشفقانه را به

 ّاميد هست که کل. مصابيح حکمت حفظ نمايند 
 ّبطراز حکمت حقيقى که اس اساس سياست عالم

 .ّاست مزين گردند 
  

 ٣٣٦ص 
  فوريه١١پنجم شهر الملک                          

 ّجل جالله از براى اصالح عالم آمده تاّحق      
 جميع من على االرض بمثابه يک نفس مشاهده

 وقتى باين کلمۀ عليا نطق نموديم تا... شوند 
 ّانوار آفتاب عدل جميع احزاب مختلفه را منور

َليس الفخر لمن: ّفرمايد و بمقام اتحاد کشاند  َِ َ َ 
يحب الوطن بل لمن يحب العالم  ِ ُِ َ َ َ  اگر نفسى. ُِ



 ين هواء با فضاءصفير اين طير معانى را که در ا
 نورانى طيران مى نمايد اصغا کند بطراز فراغت

ّاين است معنى حري. ّکبرى مزين شود   ت حقيقىّ
ولکن َ الناسٰ ْهمَرَثْکا ّ  .َ اليشعرون ُ

  
 ٣٣٧ص 

  فوريه١٢ششم شهر الملک                           
 را بچشم او مالحظه کنيد ،ّحق بگو اى دوستان ،      

 بغير چشم او ، او را نخواهيد ديد و نخواهيدچه که 
 که از مطلع بيانّحق اين است کلمۀ . شناخت 

 ِطوبى للعارفين و. رحمن ظاهر و مشرق گشته 
ِطوبى للناظرين و طوبى للمستقيمين و طوبى ِّ 

ِللمخلصين و طوبى للفائزين   اليوم آفتاب. ِ
 جهانتاب حقيقت در کمال ضياء و نور مشرق و

 ّماء عرفان بانجم حکمت و بيان مزين وظاهر و س
 ّطوبى از براى نفوسى که ببصر خود توجه. مشهود 

 .نمودند و بآن فائز گشتند 
  

 ٣٣٨ص 
  فوريه١٣هفتم شهر الملک                          

 مقصود از علم منفعت عباد است و آن صنايع     
 ال زال فرموده و مى فرمايند قدر. بوده و هست 

 ّصنايع را بدانيد ، چه که سبب و علت تسهيالتاهل 
 اساس دين به شريعة ا محکم و. امور شده اند 

 مقصود از علم علمى. اساس معاش به اهل صنايع 
 است که منفعت آن عايد خلق شود نه علمى که
 .گردد  سبب کبر و غرور و نهب و ظلم و ستم و غارت

  
 ٣٣٩ص 

  فوريه١٤           هشتم شهر الملک               
ّبغى و طغى را بگذاريد و بتقوى متمسک شويد       ُ. 

ّنفوس خود را از اعمال شيطانيه مقدس نمائيد و ّ 



ّبطراز الهيه مزين داريد   فساد و نزاع شأن اهل. ّ
 از اعمال شنيعه اجتناب. نبوده و نخواهد بود ّحق 

 نمائيد و در مسالک تقديس و تسليم و رضا سالک
 ّجهد نمائيد تا صفات و اخالق الهيه از. شويد 

 ما بينشما ظاهر شود و بکمال استغنا و سکون 
 ّبريه مشى نمائيد و با کمال عدل و انصاف با يکديگر

 خيانت را بامانت و غيبت را به. معامله کنيد 
 .تبديل نمائيد   نفس و ظلم را به عدل و غفلت را به ذکرتزکيۀ

  
 ٣٤٠ص 

  فوريه١٥                        نهم شهر الملک   
 ّبه علما از قول بها بگو ما بزعم شما مقصريم ،     

 از نقطۀ اولى روح ماسواه فداه چه تقصيرى ظاهر
 ّنقطۀ اولى مقصر ، از. که هدف رصاصش نموديد 

ّخاتم النبي  ن روح العالمين له الفدا چه تقصيرىيّ
  .باهر که بر قتلش مجلس شورى ترتيب داديد

ّخاتم النبي  ّن مقصر ، از حضرت مسيح چه تقصير ويّ
 حضرت مسيح بزعم. افترا هويدا که صليبش زديد 

 باطل شما کاذب ، از حضرت کليم چه کذبى و افترائى
 حضرت کليم. آشکار که بر کذبش گواهى داديد 

 ّبزعم باطل شما کاذب و مقصر از حضرت خليل چه
 اگر بگوئيد . تقصيرى هويدا که در آتشش انداختيد

  مى گوئيم اقوال شما همان اقوال،ما آن نفوس نيستيم
 .و افعال شما همان افعال 

  
 ٣٤١ص 

  فوريه١٦دهم شهر الملک                           
 ّيوم يوم ا است و کل ماسواه بر هستى و عظمت     

 بعضى شناخته و گواهى داده و. و اقتدار او گواه 
 . او را نشناخته اند و لکنهند برخى گواهى ميد

ّشکى نبوده و نيست که کل در حقيقت اوليه لعرفان ّ ّ ّ 
 ّمن فاز بهذا المقام قد فاز بکل. ا خلق شده اند 



 و اين مقام بسيار عظيم است بشأنى که. الخير 
 ه و اوراقّاگر عظمت آن بتمامه ذکر شود اقالم امکاني

 انتهاه قام را به کفايت ننمايد و ذکر اين مّابداعي
 طوبى از براى نفسى که در يوم ا به. نرساند 

 عرفان مظهر امر و مطلع آيات و مشرق ظهورات
ّاوست از مقدسين و مقربين و. الطافش فائز شد  ّ 

 مخلصين ، اگر چه اين مقام در خود او بشأنى مستور
 .باشد که خود او هم ملتفت نباشد 

  
 ٣٤٢ص 

  فوريه١٧                   يازدهم شهر الملک     
 س ايقان بايدوسالکين سبيل ايمان و طالبين کؤ     

ّنفوس خود را از جميع شئونات عرضيه پاک و مقدس ّ 
 يعنى گوش را از استماع اقوال و قلب را. نمايند 

ّاز ظنونات متعلقه بسبحات جالل و روح را از تعلق ّ 
  انيه چشم را از مالحظۀ کلمات فباسباب ظاهره و

ّو متوکلين على ا و متوسلين اليه سالک شوند ّ 
 ّتا آنکه قابل تجليات اشراقات شموس علم و عرفان

 .گردند  اهىنتّى و محل ظهورات فيوضات غيب ناماله
  

 ٣٤٣ص 
  فوريه١٨دوازدهم شهر الملک                       

 ّاول علماى عصر بر اعراض و اعتراض قيام     
 گر چه اعراض امثال اين نفوس بر حسبا. نمودند 

  در باطن خلقو لکنظاهر سبب اعراض خلق شد 
 مشاهده کن اگر. سبب اعراض اين نفوس شده اند 

 و قبول علما و مشايخ نجف ّدره ّناس خود را معلق ب
 و دونه نمى ساختند و مؤمن با مى شدند مجال
 اعراض از براى اين علما نمى ماند چون خود را

ّمريد و تنها مالحظه مى نمودند البته بساحتبى  ُ 
 .مى گشتند   بشريعۀ قدم فائزّاقدس الهى مى شتافتند و البد

  



 ٣٤٤ص 
  فوريه١٩سيزدهم شهر الملک                        

  در ظاهرو لوآنچه در ارض مشاهده مى نمائى      
ّمخالف ارادۀ ظاهريۀ هياکل امريه واقع شود   و لکنّ

 و... ّبارادۀ الهيه بوده و خواهد بود ّکل باطن در 
 ّاگر نفسى در اين بيان مذکور تفکر نمايد مشاهده
ّمى نمايد که ذره اى از ذرات حرکت نمى کند مگر ّ 

 .ّو احدى بحرفى عارف نشده مگر بمشيت او ّحق بارادۀ 
  

 ٣٤٥ص 
  فوريه٢٠چهاردهم شهر الملک                       

 ّلحقيقه فرق را برداشته اند و خود را حقفى ا     
 ، آيات اوّکل در . ّکل ّمقدس از ّحق . پنداشته اند 

 ّدر دفتر دنيا کل. آيات از اوست نه او . ظاهر 
 .نفس عالم کتابى است اعظم  . دمذکور و مشهو

 هر صاحب بصرى ادراک مى نمايد آنچه را که سبب
 در.  عظيم است أوصول بصراط مستقيم و نب

 انوارش عالم را. ّتجليات آفتاب مشاهده نمائيد 
 ّ تجليات از او و ظهورات اوستو لکناحاطه نموده 

 آنچه در ارض مشاهده ميشود. بنفس او نه نفس او 
 .ّاز کل  ّحاکى از قدرت و علم و فضل او است و او مقدس

  
 ٣٤٦ص 

  فوريه٢١پانزدهم شهر الملک                       
 .ل محتوم ، محبوب تسليم و رضا است در اج     

 مادام که دهن و فتيل موجود. در سراج مالحظه نما 
 مى شود ، او را از ارياح عاصفه و شئونات اخرى بايد

 اين مقام هر نفسى آنچه ذکر شد قرائت. حفظ نمود 
 ّنمايد البته محفوظ ماند و بشفا فائز گردد و اين

 ما بينش ّاست اجل معلق که از قبل و بعد ذکر
 انتها رسده ّو اما چون دهن و فتيل ب. عباد بوده 

 .ديگر اسباب و آالت ثمر نداشته و نخواهد داشت 



ّاگر چه حق جل جالله. اين است مقام اجل محتوم  ّ 
 ّ ضر آخر ظاهر ، لذاو لکنقادر است بر تغيير آن 

 ّاگر انسان بروح و ريحان و توکل و تسليم در اين
 .گردد  ر ا از اهل فردوس اعلى مذکورمقام فائز شود لعم

  
 ٣٤٧ص 

  فوريه٢٢شانزدهم شهر الملک                       
 هر نفسى که از کلمة ا معرض شد ، در نار و     

ّاز اهل نفى و سجين و در ظل مشرکين محشور  ّ. 
 اين است ظهورات اين مقامات که در حين ظهور

 ّوسى که موفق شدند نفو لکن. کلمه ظاهر مى شود 
 برضى ا و امره ، بعد از خروج ارواح از اجساد

 ُباجر اعمال در دار اخرى فائز خواهند شد ، چه که
 آنچه در اين دنيا مشهود است استعداد زياده از

 ّاگر چه کل عوالم الهى طائف. اين در او موجود نه 
  در هرو لکنحول اين عالم بوده و خواهد بود 

ّراى هر نفسى امرى مقدر و مقرر عالمى از ب ّ. 
  

 ٣٤٨ص 
  فوريه٢٣هفدهم شهر الملک                         

 ّجنتهاىّحق قسم بآفتاب معانى که از براى      
  در حيات اولىو لکنالعدل لها بوده و خواهد بود 

 مقصود از رضاى او و دخول در امر او بوده و بعد
 ّجنات ال عدل لهااز ارتقاى مؤمنين از اين عالم ب

 و آن جنان ثمرات. ّوارد و بنعمتهاى اليحصى متنعم 
 و بعد... افعالى است که در دنيا بآن عامل شده 

 ّاز صعود روح ، بجنات ال عدل لها و همچنين بنار
 الشبه لها که ثمر اعمال مقبل و معرض است

 ادراک آنّحق  نفسى غير و لکن. خواهند رسيد 
 و از براى مؤمن. اهد نمود مقامات ننموده و نخو

 مقاماتى خلق شده فوق آنچه استماع شده از بدايع
ّنعمتهاى بى منتهاى الهى که در جنتهاى عز ّ 



 ّصمدانى مقدر گشته و همچنين از براى معرض فوق
 .آنچه مسموع شده از عذابهاى دائمۀ غير فانيه 

  
 ٣٤٩ص 

 ه فوري٢٤هجدهم شهر الملک                         
ّاگر مراتب موحدين و مخلصين و موقنين اقل      ّ 

 موت را برّکل ّاز سم ابره بر اهل عالم ظاهر شود 
 .حيات ترجيح دهند و قصد رفيق اعلى نمايند 
ّسبحان ا موت در حبش علت حيات ابدى و ّ 

 ّدر زحمت موت راحتها مقدر. بقاء سرمدى گردد 
 ن را اينموقني... و در عذابش نعيم باقى مستور 

ّنقل مکان سبب ورود در جنت عليا است و علت ّ 
 قادر بر احصاء آنّحق حصول نعمائى که غير از 

  حکم محکم الهى از براىو لکن. نبوده و نيست 
 اگر جميع. اشرار نار است و از براى ابرار نور 

 عالم قلم شود و افالک و ارض لوح و بحور عالم
 ّء مقدرۀ مخصوصّمداد از شرح مقام موحدين و نعما

 .ايشان برنيايد 
  

 ٣٥٠ص 
  فوريه٢٥نوزدهم شهر الملک                        

ّخداوند عالم جل و عز روح مؤمن را قبض فرموده      ّ 
 در اين. ّيين صاعد خواهد گردانيد ّدر اعلى عل

 ّمقام عز روحانى ارواح مؤمنين يکديگر را بطريقى
 رمايد خواهند شناختّکه خداوند عالم قبال مقدر ف

 درک... ّو با هم مستعرج باعلى علو خواهند شد 
 هر. عالم ارواح در اين عالم اجساد ممکن نشود 

 ه دست دهد آن عالم سواى آنّ خياليّآنچه در قوۀ
 در اين اجساد فانيه درک عوالم باقيه نتوان. است 

ّنمود اال ما انتم من الرؤيا تشهدون  ّ. 
  

 ٣٥١ص 



  فوريه٢٦                              ّايام هاء 
 او عالمى است از عوالم. ال شده بود سؤاز نوم      

ّالهيه و مدل  از.  و مشعر بر امورات نامتناهيه ّ
 ّ ختم و اول و آخروجمله دليل بر عالمى که بدو 

 در او مشاهده نمى شود ، چنانچه حال امرى در نوم
 دودات بعينهمشاهده  مى شود و بعد از سنين مع

 ّاگر تفکر در او کنى... همان مالحظه مى گردد 
  استّمطالب ال نهايه ادراک نمائى و همچنين دال

 انسان فهرست... بر حشر و بعث بعد از موت 
 فهرستى است که در او. اعظم و طلسم اقوم است 

مثال کل ما خلق فى االرض و السماء موجود  ِ َ ُِ  و روح. ّ
ّيه و شئونات وهميه فارغ شودچون از تقييدات عرض ّ 

 جميع مراتب را سير نمايد و هر چه فراغتش بيشتر
 .تر است  تر و صادق سيرش شديدتر و ثابت

  
 ٣٥٢ص 

  فوريه٢٧ّايام هاء                               
 اينکه در ظهور بعد اعمال قبل عند ا مقبول     

  بوده ونبوده نظر بآن است که اعمال ، فرع عرفان
 خواهد بود و عرفان ا هم منوط بعرفان مظهر

 و هر نفسى اليوم از نفس ظهور که. نفس او است 
 جميع اوامر الهى طائف حول اوست محتجب ماند
 ّهيچ عملى او را نفع نمى بخشد اگر چه بعمل کل
 ممکنات عامل شود ، چنانچه عرفان بيت انسان را

ُکفايت ننمايد از عرفان منزل و م  و اگر. ثبت آن ُ
 ِنفسى اليوم تارک باشد جميع اعمال را و عارف

  اگر نعوذو لکن. ّبحق باشد نجات از برايش باقى 
 ّبا از حق محتجب باشد و بتمام اعمال مشغول ،

ّمفرى از براى او نه و عند ا از اهل سجين و  .نفى و نار مذکور  ّ
  

 ٣٥٣ص 
  فوريه٢٨         ّايام هاء                      



 اگر انسان بتمامه ظاهر نمايد آنچه را که مستور     
 است ضوضاء بلند شود ، چه که مخالف است در

 و.  دست اهل صورت است صورت با آنچه در
 اگر هم تمام ستر نمايد احدى برستگارى ابدى فائز

 مشى خود جمال قدم در عراق و ساير بلدان. نگردد 
 اکثرى از. ّکل ت از براى دستور العمل کافى اس

 ّعلماء در عراق ليالى و ايام تلقاء وجه مقصود
 عالميان بعضى سائل و برخى طالب و بعضى

ّمفتش و جمعى محقق   مى فرمودند اگر بغير اين. ّ
 در اينصورت کسى. مشى نمايم فصل اکبر ظاهر 

 .ّتقرب نجويد تا اصغاى کلمة ا نمايد 
  

 ٣٥٤ص 
  فوريه٢٩                        ّايام هاء       

 اگر گفته شود که آنچه در ظهور بديع ظاهر ، ...     
 ّاز قبل نبوده و کل بديع است اين قول هم صحيح

 ّجل ذکره بکلمه اى اليومّحق و تمام است ، چه اگر 
ّتکلم فرمايد که جميع ناس از قبل و بعد بآن تکلم ّ 

ُ بود لو کنتمنموده و نمايند آن کلمه بديع خواهد ُ 
ّتتفکرون  َ َ  ّدانيد که ظهور حق مخصوصو همچه م... َ

 است باظهار معارف ظاهره و تغيير احکام ثابته
 ّه ، بلکه در حين ظهور ، کل اشياء حاملّبين بري

 فيوضات و استعدادات التحصى شده و خواهند شد
 .ّو باقتضاى وقت و اسباب ملکيه ظاهر مى شود 

  
 ٣٥٥ص 

  مارس١                             ّايام هاء  
 ّقسم بجمال قدم که اين ايام در هر حين از سماء 

 موسى... ّعرفان رب العالمين معارف جديد نازل 
 که از انبياى اعظم است بعد از ثالثين يوم که
 ّبقول عرفا در عشرۀ اول افعال خود را در افعال

  درفانى نمود و در عشرۀ ثانى صفات خود راّحق 



 و در عشرۀ ثالث ذات خود را در ذاتّحق صفات 
 ّو گفته اند و چون بقيۀ هستى در او باقىّحق 
َلن ترانى " لذا خطاب ، بود   و حال لسان. شنيد " َ

ِارنى " ا ناطق و مى فرمايد يک بار   گو و صد هزار" َ
ّايام و ايام قبل کجا است فضل اين. بار بزيارت ذوالجالل فائز شو  ّ.  

  
 ٣٥٦ص 

  مارس٢ّاول شهر العالء                         
ّکلمۀ الهيه جامع کل معانى بوده يعنى جميع      ّ 

ِطوبى لمن. معانى و اسرار الهى در آن مستور  ٰ 
ّلغها و اخرج اللئالَب َ َ  اشراق کلمۀ.  فيها ة المکنونئَ

 همان. ّالهيه را بمثل اشراق شمس مالحظه کن 
 ّ بعد از طلوع بر کل اشراق مى نمايد ،قسم که شمس

ّهمان قسم شمس کلمه که از افق مشيت رباني ّ  هّ
ّاشراق فرمود بر کل تجلى مى فرمايد  ّ .استغفر ا 

ّمن هذا التشبيه ، چه که شمس ظاهره مستمد   از کلمۀّ
َفکر لت. جامعه بوده  ِ    اشراق شمسو لکن . َفِعرَ

  و اشراق شمسظاهره ببصر ظاهر ادراک مى شود
فو الذى نفسى بيده که اگر آنى. کلمه ببصر باطن  َ َ 

ّمدد و قدرت باطنيۀ کلمۀ الهيه از عالم و اهل آن ّ 
 ّمنقطع شود کل معدوم و مفقود خواهند شد و اگر
 نفسى ببصر الهى مالحظه نمايد اشراق و انوارش

 .ّرا در کل مشاهده نمايد 
  

 ٣٥٧ص 
  مارس٣                 شهر العالء         دوم
 ّيوم يومى است که جميع نبيين و مرسلين از     

ّجانب رب العالمين کل را بشارت بآن داده اند و ّ 
 برهان کليم بعصا. ّهمچنين بظهور مکلم طور 

 حضرتش. ظاهر و برهان اين مظلوم بقلم باهر 
 با يک عصا بر اسياف عالم زد و اين ظهور با يک

 و در مقام ديگر برهان کليم توراة. قلم بر جميع امم 



 بوده و دليلى که از حضرت مسيح باقى مانده
 ّاوراق انجيل بوده و هست و حجت باقيۀ حضرت
 .ّخاتم کتاب فرقان که فارق بين حق و باطل است 
 سبحان ا حال معادل کتب سماوى از قبل و بعد

 ظاهر شد آنچه که هر صاحب بصرى. نازل و مشهود 
 داده بر اينکه شبه و مثلى نداشته و ندارد وشهادت 

 .محروم  معذلک قوم از مراد الهى محجوب و از رحيق مختوم
  

 ٣٥٨ص 
  مارس٤ شهر العالء                         سوم
 آنچه از مصدر امر نازل شده محض خير است از     

 ّکل بايد بمثابه جناح باشند. براى من على االرض 
 فخر انسان در حکمت و عقل و . از براى يکديگر

 .اخالق حسنه بوده نه در جمع زخارف و کبر و غرور 
 اى اهل بهاء زينت. ّکل از تراب مخلوق و باو راجع 

 ّعزّحق انسان باسباب دنيا نبوده بلکه بعرفان 
 شما لئالى. اعزازه و علوم و صنايع و آداب بوده 

 ودر لؤلؤ مالحظه کنيد که صفا . ّبحر احديتيد 
 اگر او را در حريرهاى بسيار. ّعزت او بنفس او بوده 

 لطيف بگذارند آن حرير مانع ظهور طراوت و لطافت
 کسب اين. زينت او نفس اوست . او خواهد شد 

 .زينت نمائيد و از عدم اسباب ظاهره محزون نباشيد 
  

 ٣٥٩ص 
  مارس٥چهارم شهر العالء                        

 بشأنى نازل شده که جاذب و جامعکتاب اقدس      
ٰطوبى للفائزين ، طوبى. ّشرايع الهيه است  ِٰ 

ّللعارفين ، طوبى للمتفکرين ، طوبى للمتفرسين  ِ ِ ِٰ ّٰ. 
 ّو بانبساطى نازل شده که کل را قبل از اقبال احاطه

ُسوف يظهر فى االرض سلطانه و نفوذه. فرموده  ُ ُ ُ َ َِ َ 
ُو اقتداره  َان ربک لهو ال. َ  ّ َعليم الخبير ِ َ. 

  



 ٣٦٠ص 
  مارس٦پنجم شهر العالء                         

 اگر نفسى  خاضع شود از براى دوستان الهى     
 ّآن خضوع فى الحقيقه بحق راجع ، چه که ناظر

 ّالبته در اين صورت اگر نفس. بايمان اوست 
 مقابل مثل او حرکت ننمايد و يا استکبار از او ظاهر

 ّخص بصير بعلو عمل خود و جزاى آن رسيدهشود ش
 ّو ميرسد و ضر عمل نفس مقابل بخود او راجع

 همچنين اگر نفسى استکبار نمايد آن. است 
ٰنعوذ با من ذلک. ّاستکبار بحق راجع است  ِ ِ ُ َ 

 .َيا اولى االلباب 
  

 ٣٦١ص 
  مارس٧ششم شهر العالء                          

 در. د و بمقام بلوغ نرسيده اند ناس ضعيف ان     
 ّباليا و فتن مشاهده مى شود اکثرى از احبا هم

 لذا نظر برحمت. متزلزل و مضطرب مى شوند 
 ّسابقه و عنايت محيطه کل را بحکمت امر نموديم
 و در هر مقام که ذکر تبليغ شده ذکر حکمت از قبل

 ّاگر کلمۀ فصليه بتمامها ظاهر شود. و بعد بوده 
 در اينصورت کسى. ّالمره اجتناب نمايند ناس ب

 ّنات که سبب هدايت بريه است نمى گوش به بيا
 ّدهد و با اهل بها تقرب نمى جويند تا بعرفان

 جمعى از جهالء ، رؤساى. مطلع امر فائز شوند 
 ناس واقع شده اند و ازعلماء مذکورند و آن نفوس
 ّنظر بحفظ مراتب خود بکمال جد و جهد در منع

 .افتد  ّ سعى مى نمايند خاصه اگر بهانه بدستشانناس
  

 ٣٦٢ص 
  مارس٨هفتم شهر العالء                         

 بايد در جميع احوال با فرح و نشاط و انبساط     
 باشى و ظهور اين مقام محال بوده و هست مگر



ّبذيل توکل کامل توسل نمائى   اينست شفاى امم. ّ
 م است از براى انواع وو فى الحقيقه درياق اعظ

 ّو توکل حاصل نشود. اقسام هموم و غموم و کدورات 
 .مقام ايقان را اثرهاست و ثمرها . مگر به ايقان 

  
 ٣٦٣ص 

  مارس٩هشتم شهر العالء                         
 ّنيکو است حال نفسى که بحق راجع شد و به رفيق     

 على امألاعلى صعود نمود مع حالتى که اهل 
 از براى چنين. ّاستنشاق محبت محبوب نمايند 

 ّنشهد انه ارتقى الى. نفسى نبايد محزون بود 
ّالرفيق االعلى و فاز بانوار ربه العلى االعلى  ّ ّ. 
 بايد از براى نفوسى که در سجن دنيا مانده اند

 اگر قدرى. محزون بود بلکه نوحه و ندبه نمود 
ّبطرف فؤاد و حکم بالغۀ الهيه َ  ّ توجه نمايندِ

 بعين اليقين مشاهده نمايند که آنچه وارد مى شود
 آن بهتر است از براى ايشان از آنچهّحق ّبر احباى 

 در آسمانها و زمين است که در هر حال بمنتهاى
 .فضل و کرم با چنين نفوس معامله شده و مى شود 

  
 ٣٦٤ص 

  مارس١٠نهم شهر العالء                          
 ّجل جالله سائل و آمل که مشارق ثروتّحق از  

 ّو اقتدار و مطالع عزت و اختيار يعنى ملوک ارض
 اين است. يد فرمايد أيهم ا را بر صلح اکبر تّايد

 سالطين آفاق. سبب اعظم از براى راحت امم 
 ّقهم ا بايد باتفاق باين امر که سبب اعظمّوف

 اميد . ّاست از براى حفظ عالم تمسک فرمايند
 .آنکه قيام نمايند بر آنچه سبب آسايش عباد است 
 بايد مجلس بزرگى ترتيب دهند و حضرات ملوک
 ّو يا وزراء در آن مجلس حاضر شوند و حکم اتحاد
ّو اتفاق را جارى فرمايند و از سالح باصالح توجه ّ 



 و اگر سلطانى بر سلطانى برخيزد سالطين. کنند 
 در اينصورت عساکر و. د ديگر بر منع او قيام نماين

ٍ ادوات حرب الزم نه اال على قدرآالت و ِ لحفظٍرو مقدّ  ...بالدهم  ِ
  

 ٣٦٥ص 
  مارس١١دهم شهر العالء                          

 جميع باليا و رزايا نظر به آن حمل شده که     
 هّه و صفات ملکوتيّجميع ناس بطراز اخالق رحماني

 اى الهى از اين کأس نياشامندّو تا احب. ن شوند ّيمز
 ّقادر بر اسقاى ديگران نخواهند بود ، بايد اول خود

 ّجلّحق ال زال مقصود . بنوشند و بعد بنوشانند 
 جالله از ارسال رسل و تنزيل کتب و قوانين متقنه

  آن حفظّو شرايع متشرعه امورى چند بوده و از جملۀ
 نفوس و حفظ حقوق نفوس بوده و اين منوط به

 ّوصيت کن.  ناس ما بينظهور امانت است في
 ذکر ّاحباى الهى را که بکمال امانت و ديانت و ما

 هر نفسى که باين. من قبل بين ناس رفتار نمايند 
ّن است بحق منسوب و از حق محسوبّيشرايط مز ّ 

 .و من دون آن ابدا مقبول نبوده و نيست 
  

 ٣٦٦ص 
  مارس١٢     يازدهم شهر العالء                  

ّجل و عز شاهد و گواه است که ال يزال ناس راّحق       ّ 
ّبمحبت و اتحاد امر نموديم   ّاگر بريه حالوت کلمات. ّ

 ّالهيه را که از مصدر امر نازل ادراک مى نمودند
ّستاري. ّالبته بآنچه مأمور بودند عمل مى نمودند   تّ

 نفسىبشأنى غلبه نموده که اگر صد هزار بار از ّحق 
 خطا مشاهده شود ابدا ذکرش از قلم امر جارى نه ،
 ّبلکه عفو فرموده مگر نفوسى که اعراض از حق

 ، چنانچه جميع شاهد وّحق اين عمل . نموده اند 
گواهند لو ال يمنعهم الهوى عن الصدق و الصفا  ّ َ َ. 
 در اين صورت عبادى که ناظر به منظر اکبرند



  بآنکه نديدهنمايند تا چه رسدّحق متابعت 
 .د و نشنيده را ذکر نمايند نبگوي

  
 ٣٦٧ص 

  مارس١٣دوازدهم شهر العالء                      
 ّسبحان ا قلم اعلى در ليالى و ايام اولياء را به     

 در بعضى الواح. معروف امر فرموده و از منکر نهى 
 طوبى از براى نفسى که: اين کلمۀ عليا نازل 

 اگر نيکوئى از کسى بينند به. گويد بشنود و ن
 ّاگر ضرى مشاهده کنند صبر. مکافات قيام کنند 

 ضرب و شتم و جنگ و جدال. نمايند و بخدا گذارند 
  ظلم و نادانىو قتل و غارت کار درنده هاى بيشۀ

ّاز جميع آن مقدس و مبرا ّحق اهل . است  ّ. 
  

 ٣٦٨ص 
  مارس١٤   سيزدهم شهر العالء                    

 ّکل عباد را به نصايح مشفقه نصيحت نموديم     
 ّکه احدى متعرض احدى نشود و نفسى با نفسى

 ّبالمره حکم قتل در الواح بديع. مجادله ننمايد 
 به نصايح حسنه و مواعظّحق نصرت ... ممنوع شده 

 بشنويد. حکيمه بوده نه به منازعه و مجادله 
 .ا تجاوز منمائيد نصايح قلم اعلى را و از حکم 

 قسم... ّدر اين ظهور فساد بالمره نهى شده 
 بآفتاب افق تقديس که اگر احبابم کشته شوند

 ...محبوب تر است نزد اين عبد از سفک دم نفسى 
 آنچه خير ناس بوده فرموده و بآن حکمّحق الزال 
 اگر بهدايت اقبال نمودند اين خير راجع. نموده 

هد بود و اال ان ربکوابآن نفوس مقبله خ ّ ِ  .َعن العالمين  ىغنَ لّ
  

 ٣٦٩ص 
  مارس١٥چهاردهم شهر العالء                      

 اى اهل عالم ، بعد از کشف حجاب ، جمعى بآيات     



 ّ و برخى به بينات آيات نازل نموديم،ّمتمسک
 ّمتشبث ، آنرا اظهار داشتيم و حزبى به احکام

 آنچه. از آن ظاهر فرموديم ّمتوجه ، شطرى اعظم 
 .خواستند مجرى شد و هر چه گفتند به اصغاء فائز 
 مقصود از جميع آنچه ظاهر شد آنکه گوشها مستعد

 الَميا : شود از براى يک کلمۀ عليا و آن اينست 
ِاالرض ال تجعلوا دين ا سببًا للبغضاء َ َ و اگر  

 ا فارغخود رّکل اخذ نمايد ّمحل اين کلمه در عالم 
 بگو لعمر ا مذهب. و مستريح مشاهده نمايند 

ّالهى و دينش از براى اتحاد و اتفاق آمده نه از ّ 
 .براى اختالف و نفاق 

  
 ٣٧٠ص 

  مارس١٦پانزدهم شهر العالء                      
 ّاول هر. بگو اى عباد وصاياى مظلوم را بشنويد      

ّاوست ممد کل. ه امرى و هر ذکرى معرفة ا بود ّ 
 ّ اول امرى که از معرفت حاصل مى و. ّکل ّو مربى 

ّشود الفت و اتفاق عباد است ، چه به اتفاق عالم ّ 
 ّو مقصود از اتفاق اجتماع است و. ّمنور و روشن 

 و اسبابى که در. مقصود از اجتماع اعانت يکديگر 
ّظاهر سبب اتحاد و الفت و ارشاد و محبت است ّ 

 در يکى از الواح به. و نيکو کارى است برد بارى 
 طوبى از براى نفسى:  عليا نطق نموديم اين کلمۀ

 که در ليالى در فراش وارد شود در حالتى که قلبش
 .ّمطهر است از ضغينه و بغضاء 

  
 ٣٧١ص 

  مارس١٧شانزدهم شهر العالء                      
 ايد بهّحزب ا را وصيت مى فرم... وجه قدم      

 اگر والد در اين امر اعظم که از قلم. تربيت اوالد 
 ّقدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نمايد حق

 .ّپدرى ساقط شود و لدى ا از مقصرين محسوب 



 طوبى از براى نفسى که وصاياى الهى را در قلب
ُانه يأمر العباد. ّثبت نمايد و باو متمسک شود  َ ّ 

َبما يؤيدهم و ينف َُ َ ُُعهم و يقربهم اليه و هو اآل ُ َ  .القديم  مرُ
  

 ٣٧٢ص 
  مارس١٨هفدهم شهر العالء                        

 در اکثرى. ّثر و جاذب است ؤانقطاع بنفسه م     
 .از الواح ذکر اين مقام از قلم اعلى جارى و نازل 
ُاوست طراز اول از براى برء انسان از امراض و ّ 

ّمسک به انه من الناصرين فىطوبى لعبد ت. علل  ّ ّ 
 امروز تقوى ا بمثابه. ّکتاب ا رب العالمين 

 ّسراج است و اوست اول نورى که از افق سماء
 انقطاع اشراق نموده و اوست رداء اعظم الطف

ّطوبى لرأس تزين به و. از براى هياکل عباد  ٍ َ ِ 
َله  ّلعمر ا يک قلب اگر مقدس...  فاز به ٍلَکْيِ

 ّشود و از شئونات دنيا فارغ ، قلوب را بقوت
 .ّروحانيه تقليب نمايد و بقلب وجود راه نمايد 

  
 ٣٧٣ص 

  مارس١٩هجدهم شهر العالء                        
  جهد نمائيد شايد مصيباتى که فى،اى دوستان    

 سبيل ا بر مظلوم و شما وارد شده بين ناس ضايع
ّبذيل عفت تمس. نشود   ک نمائيد و همچنين بهّ

 صالح عالم را مالحظه. حبل امانت و ديانت 
 يا حزب المظلوم شمائيد. نمائيد نه هواى نفس را 

 ّ اغنام را از ذئب نفس و هوى مقدسرعاة عالم
 .ّداريد و به طراز تقوى ا مزين نمائيد 

  
 ٣٧٤ص 

  مارس٢٠نوزدهم شهر العالء                       
 خود. وز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است امر     

 شمائيد حروفات کلمات و. را محروم منمائيد 



 و شما نهالهائى هستيد که از. کلمات کتاب 
 دست عنايت در ارض رحمت کشته شده ايد و از

 شما را از عاصفات شرک.  نموده ايد ّامطار کرم نمو
 و قاصفات کفر حفظ فرموده و به ايادى شفقت

 و. حال وقت اثمار و اوراق است . د تربيت نمو
ّاثمار سدرۀ انسانى اعمال طيبه و اخالق مرضيه ّ 
  بوده و هست و اين اثمار را از غافلين منع منمائيد
 ّاگر پذيرفتند مقصود حاصل و حيات ظاهر و اال

َوهم فى خوضهم يلعبون َذر ِ  َيا حزب ا جهد. ِ
 ه آب عالم بنمائيد شايد قلوب احزاب مختلفۀ

 .پاکيزه شود  بردبارى و شفقت شما از ضغينه و بغضاء پاک و
  
 


