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 مۀ ناشرّمقد                                   

 به صورت)  ميالدى ١٩٩١(  بديع ١٤٨آيات الهى  نام آشنائى است که در سال  
 ٰمه االعلى ، براى تالوت درّا ، جل اساءرت بهگلچينى از نصوص مبارکۀ حض 

 ترتيب درج نصوص مبارکه به صورت تقويمى بوده است ، يعنى. صبح و شب به طبع رسيد 
 ّبه علت ناياب شدن نسخ آن ، اين. ّبراى هر روز نصى جداگانه انتخاب شده است 

 . به حليۀ طبع آراسته شد دومّمجموعه پس از مدت کوتاهى براى بار 
  را" ٢آيات الهى جلد " ٰوشوقت است که با هدايت معهد اعلى  اين هيئت بسيار خ 
 نحوۀ تنظيم نصوص مبارکه در. ّاختيار مشتاقان کلمات الهيه قرار مى دهد  در

 اغلب الواح. ّ نيز مانند جلد اول به صورت تقويمى مى باشد دومجلد 
  

  ...ص
 ه است و بعضًا ازموجوده در مجموعۀ حاضر تا بحال در هيچ کتابى به طبع نرسيد

ّروى نسخ خطى استخراج شده است و براى اول بار منتشر مى شود  ّکليۀ اين. ّ ّ 
 .واصل شده است  نصوص ، بجز مواردى که ذي به آنها اشاره مى گردد ، از مرکز جهانى بهائى

  ايقان٢٠٤ و ١٩٦ اکتبر بترتيب از صفحات ٢٠ ژوئيه و ٩نصوص مربوط به روزهاى  
  ميالدى و١٩٠٠ مصر سال شريف چاپ



  اکتبر بترتيب از قطعات٢٧ مارس و ٢. ، و ١٩ ، ١٨ ، ١٦نصوص مربوط به روزهاى  
ّ الحکمة مجلد اول وئکتاب لئال ١١٦ و ١١٥ ، ١٠٧ ، ،١٠٤ ، ٨٣   نصوص مربوطّ
  ودومّمجلد   الحکمةئ کتاب لئال٥٧ و ٦٠رتيب از صفحات  مى بت٢٣ و ٢٢روزهاى به 

  کتاب٤١٧ و ٤١٠ نوامبر بترتيب از صفحات ٢٨ مى و ٢٩ روزهاى نصوص مربوط به 
 .ادعيۀ حضرت محبوب برداشته شده اند 

  آلمان-هاين نگر امرى به لسان فارسى و عربى النّلجنۀ ملى نشر آثا 
 ميالدى ١٩٩٦ - بديع١٥٣ 

 
  ....ص

                             ّفى کل صباح و مساء اتلوا آيات ا 
 

                          ّالى و ايامير لحال کسى که د کوستني 
  به آياتش انس گيرد و قرائت نمايد                             

  
 ١ص 

  مارس٢١ّاول شهر البهاء                                               
------------------------------------------------------------------------------ 

ّقسم به خدا که هرگز ايامى خوشتر از اين ايام و فضلى اکبر از اين فضل در ابداع ّ 
 ظاهر نشده و نخواهد شد و تا وقت باقى خود را از رضوان باقى ذى الجالل و از گلشن

 و. يوس و ممنوع نشويد أ سحاب جود و غمام فضل مجمال ذى الجمال محروم نداريد و از
 َن معلوم است که هميشه خير و صالح و سداد احباب الهى را اين عبد منظور و ملحوظاي

 داشته به قسمى که مالحظۀ ايشان را از انفس ايشان به خودشان بيشتر نموده و کفى
َ و علن که بر اينّرسواضح است که چه مقدار از بالياى و بر شما . با شهيدًا  َ 

 موده که شايد هياکل مرده از هبوب ارياح ا زندهّعبد ريخته و همه را تحمل ن
 .شوند و از نسيم صبح الهى از نوم سر بر آرند 

  
 عيد نوروز                                

  
 ٢ص 
  مارس٢٢ شهر البهاء                                              دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
َقل يا معشر العلما ُنظروا ثم اذکُء ، اَ  :حمن فى الفرقان ّرَروا ما انزله الّ



ِاذا وقعت َ َ َ ِ الواقعة ليس لوقعتها کاذبةِ ِ َ َ  بگو امروز واقعۀ مذکوره واقع ." ُ
َيوم تبلى ال" راط آن مشهود ،شد و ساعت و اش ُ  تمرَيوم" امروز است و "  رائرسَ ُ َ 

ُ و نور از افق مکلم طور مشرق وّک و مهتزّ امروز ، صيحه مرتفع و ارض متحر "الجبال ّ 
 .ّاز حق بترسيد ، اوست منتقم حقيقى . ٰالئح و صرير قلم از اعلى مقام عالم مرتفع 

  اعظم و امر عظيم ، مقامش را بفهميد و در آنچه ظاهر شده انصاف دهيدأاين است نب
ِقد اشرقت  َ ّاالرض بنور ربها و نورت البالد بنور موجدها َ ّ  جهد نمائيد تا وقت. ُ

 باقى و امر ظاهر خود را محروم منمائيد
  

 ٣ص 
  مارس٢٣ شهر البهاء                                                سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 اگر چه بر حسب ظاهر. ّامروز فرات علم از يمين عرش جارى و سر مکنون مخزون ظاهر 

 ال وا ، آفتابش ديگر و سمائشو لکن اشياء موجودۀ عالم مثل قبل مشاهده مى شود 
 ٰديگر و ارضش ديگر ، امروز ظهور بديع من جميع جهات است ، طوبى از براى عينى که

ُاى اذنى که ندا را اصر و از بربه افق ظهور ناظ   نمود و به احکام منزلۀ الهىءاغُ
 ِاو از اصحاب سفينه اى است که در بحر اسماء به اذن فاطر سماء سير مى. ّتمسک جست 

ّانشاء ا موفق شوند به آنچه در کتاب از قلم اعلى جارى و مؤي. نمايد  ٰ  دّ
 .ّگردند بر آنچه که به طراز بقا مزين و باقى است 

  
 ٤ ص

  مارس٢٤چهارم شهر البهاء                                             
------------------------------------------------------------------------------ 

َامروز آفتاب به قد اتى الو َ ّاب ناطق و اشياء به قد اتى فاطر السماءّهَ ُ َ َ َ 
ٰمتکلم ، سدرۀ منتهى اشجار و ا ُ  وراق و اثمار را مژده مى دهد و بشارت مى دهد بهّ

ِظهور کنز مخزون و غيب مکنون و جبال عالم ، طور را تهنيت مى گويد ، چه که اين ِ 
ّايام کأس وصال مى نوشد و کوثر لقا مى آشامد ، بعد از يأس به مکلمش مأنوس  ّ. 

 رياح بگذر و بهاز ا: ٰاز قلم اعلى بر هر ورقى از اوراق اين کلمۀ عليا مرقوم 
 .ارادة ا حرکت نما 

  
 ٥ص 

 ارسم ٢٥پنجم شهر البهاء                                             
------------------------------------------------------------------------------ 



 ب را اشراقىامروز بحر را امواجى ديگر و آفتا. به لسان پارسى بيان الهى را بشنو 
 اگر چه مظلوم در سجن ساکن و بين ايادى اعدا مبتلى. ديگر و عالم را فرحى ديگر 

 دوستان را ندا مى فرمايد به ندائى که از. به کمال سرور بر عرش ظهور مستوى و لکن 
 اگر چه مشرکين بيان عمل. براى آن انتها نيست به دوام ملک و ملکوت مرتفع است 

  اهل فرقان نکردند ، گفتند آنچه را که آن حزب نگفتند ،نمودند آنچه را که
ُلعمر َ َآيات به مثل امطار.  اين حزب اخسر از حزب قبل مشاهده مى گردند  ا 

 ّهاطل و نازل ، بينات ظاهر و باهر ، مع ذلک به اوهامات خود مشغول و در ترتيب
  تأييد فرمايد بهميطلبيم اهل بها راّحق از . حزبى مثل حزب قبل ساعى و جاهد 

 باشند و با ٰ ا را معدوم مشاهده نمايند و به افق اعلى ناظرما سوىشأنى که 
ّل حديد بر امر الهى قيام کنند لئالِرج ُ تزلهم شبهات المتوهمين و اشاراتَ ُ ُّ ّ 

 .ُالمعرضين 
  

 ٦ص 
  مارس٢٦ششم شهر البهاء                                             

----------------------------------------------------------------------------- 
ّ الحمد عرف محبت اولياء متضوع است ، به لسان ناطقند و به قلب مقبل و بر ّ 

 ّامروز يک قطره از اعمال به مثابۀ درياست و ذره مانند آفتاب ، چه. خدمت قائم 
 بقت داشته ، جودش سبقت داشته ، رحمتش سبقتّکه ايام ظهور اعظم است ، عفوش س

 داشته ، کرمش سبقت داشته ، ستر مى نمايد آنچه مشهود است و اظهار مى فرمايد
 .جميع کتب قبل در ذکر اين يوم مبارک جشنها بر پا نموده اند. آنچه مستور است 

 ز براىٰطوبى ا.   ّفى الحقيقه اليوم حقايق عالم به فرح اعظم و سرور اکبر مزين 
َنفسى که قدر يوم را شناخت و بما ينبغى عامل شد  َ. 

  
 ٧ص 

  مارس٢٧هفتم شهرالبهاء                                            
------------------------------------------------------------------------------ 

 در هر ارض که. ّحقه محروم اکثر از ناس غافلند و از عرفان يوم ا على ماهو 
 وان باشيد از براى تشنگان و مصباح منير باشيد ازَيَوارد مى شويد بايد ماء ح

ّوصيت مى نمائيم کل را به.  از عين وهم نوشيده اند ّنظبراى نفوسى که در ظلمات  ّ 
َان اشعل القلوب. اخالق پسنديده  َ  بنار حبى ثمَ ُّ  بگو اى. ُ اذکرهم بذکرى الجميل ِ

ّعباد ، بحر بخشش ظاهر شده و آفتاب دانش اشراق نموده ، مذهب الهى که علت اتحاد ّ 
 ّيا نبيل ، اگر ناس به آنچه ظاهر شده مطلع. اهل عالم است او را سبب اختالف نکنيد 



ّشوند جميع به افق اعلى توجه نمايند و از غير او خود را فارغ و آزاد مشاهده ٰ 
ّ به حق اقتدا نمائيد و به حبل صبر و اصطبار متمسکءاّ و ضرءساأبگو در ب. کنند   .باشيد  ّ

  
 ٨ص 

  مارس٢٨هشتم شهرالبهاء                                             
----------------------------------------------------------------------------- 

 کتب الهى بر اين نعمت. و آمل ّامروز روزى است که جميع مقربين لقايش را طالب 
 بگو اى. ّعظيمۀ کامله شاهد و گواه است و کل را به افصح بيان به آن بشارت داده 

 سراج وجود را ارياح مختلفه احاطه نموده و. دوستان ، کسب مقامات باقيه نمائيد 
 ّاز حق مى طلبيم. مدد الهى که به مثابۀ دهن است اگر قطع شود فى الحين بيفسرد 

 جميع ناس از عالم و جاهل.  محروم نسازد قيهه ايشان را از عنايات بايشئونات فان
ّمنتظر اين يوم بوده اند و چون فجر يوم الهى دميد کل محجوب مشاهده شدند اال ِ ّ 

ّعدة احرف وجه ا المهيمن القيوم  ِ َِ  جميع احتجابات و سبحات مانعه علماى. ّ
 .ّتفکر نمائيد که  چه کردند و چه وارد آوردند ٰدر قرون اولى . عصر بوده اند 

طوبى لمن نبذهم عن ورا َ َ َ َ ِ  ن نفوس اگر چهيا. ٰه مقب الى االفق االعلى ٰ
 عالم حقيقى به مثابه.  اجهل عباد ارض بوده و هستند و لکن به اسم علم معروفند 

 امروز نفحات قميص. بصر است از براى هيکل عالم 
  

 ٩ص 
------------------------------------------------------------------------------ 

َمتضوع و مکلم طور بر اعلى المقام ناطق و بحر حيوان در امواج و نسمات فضل در َ ّ ّ 
 .مبارک نفسى که آگاه شد و به مقصود فائز گشت . مرور 

  
 ١٠ص 

  مارس٢٩    نهم شهر البهاء                                       
---------------------------------------------------------------------------- 

ّبه اسم حق و عنايت حق و قدرت حق بر خدمت حق قيام نما  ّ ّ  قيامى که کينونت. ّ
استقامت تهلل عن وراه  َ َ  َ  ّاز نار محبت افئده و قلوب را مشتعل نما و از.َ
 ّور دار تا افئده و قلوب مخلصين از جميع شبهات و شئونات ونور معرفت وجوه را من

 نا و تبليغدر ممالک و ديار الهى به ذکر و ثّاشارات مقدس شوند و فارغ و آزاد 
 ّبگو اى تشنگان ، فرات رحمت جارى و اى مشتاقان بحر وصال مواج. امرش مشغول گردند 

 از براى چه روز نگاه داشته ايدچشم را . اى منتظران ، حضرت مقصود ظاهر و آشکار  .



 و قلب را از براى چه وقت و لسان و آذان را از براى چه هنگام ؟ امروزبصر باعلى
ُ انظر ترانى  "يوم يوم منست چه که مقصود عالم به کلمۀ: دا ميگويد ّنال  .ناطق " ُ

َتاِ ان الوقت وقتى : "گوش مى گويد   " مرتفعٰچه که نداى احلى از شطر کبريا 
َان اليوم يومى " است و لسان در ملکوت بيان به    ٰصد هزار طوبى از. ّمتکلم " َ
 ِناتّوبراى نفسى که شئونات عالم و تل

  
 ١١ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
 .نداشت   او را از ملکوت باقى بازه الجواهر منع ننمود و اشياى فانيَاعراض او را از جوهر

  
 ١٢ص 

  مارس٣٠دهم شهر البهاء                                          
------------------------------------------------------------------------------ 

ّامروز تجليات آفتاب حقيقت بر کل تابيده و مدائن و ديار از جذب نداى مختار   درّ
َشغف و انجذاب  َاين ندا کوثر حيوان است از براى ابرار . َ َقد و. َ  َفهم اَصَ

 ٰطوبى از براى" ُن کأس کان مزاجها کافورًا ِبون مَ االبرار يشرنِا: فى الکتاب 
ُوجودى که به اين هستى فائز گشت و موجود شد و ويل لکل غافل مريب   و حقايق ذکر. َّ

 ست اليوم که شماتت قوم و نعيق ناعقين و تهديد ظالمين ايشانو ثنا سزاوار نفوسى ا
ّرا از نور مشرق مبين منع ننمود ، نداى حق را شنيدند و به او پيوستند  ُ ُِ ِ. 

 .ايشانند اعالم هدايت و رايات عنايت 
  

 ١٣ص 
  مارس٣١ شهرالبهاء                                          ميازده

----------------------------------------------------------------------------- 
 ّ امکان ، اليوم يومى است که نسيم خوش روحانى از قميص منير ربانىِاى دوستان محبوب

 ّبه قلوب توجه. ّدر مرور است و روح قدسى به کمال رقت و لطافت در حرکت و اهتزاز 
 آنچه.  باشيد تا صوت خوش آن را بشنويد ّنمائيد تا آن را بيابيد و به آذان متوجه

 چون حلقۀ خاتم. امروز از نفسى فوت شود تالفى آن در قرنها و عصرها نخواهد شد 
ِجمع باشيد و به ذکر دوست مشغول تا کوثر حيوان عرفان را از يد عطا اخذ نمائيد َ َ 

ِو در محافلى که خالى از اغيار است بنوشيد و بنوشانيد تا حاسدان و مغ  ّالن وُ
ّمنکران مط ِ  ّ ا بردارند و به حق ناظر باشندما سوىبايد نظر را از . ع نشوند لُ

 چه اگر به اين مقام فائز گردند ناماليمات دنيا و حجبات اهل ضاللت ايشان را محزون ،



 .ّننمايد و از حق محجوب نسازد 
  

 ١٤ص 
  آوريل١   دوازدهم شهرالبهاء                                   

---------------------------------------------------------------------------- 
 ذکر و ثناء اولياء مالک اسماء را اليق و سزا که حجبات علما و سبحات فقها و اعراض

 ٰحکما ايشان را از افق اعلى منع ننمود و از درياى رحمت الهى محروم نساخت ،
ّان منور و وجوهشان به افق ابهى ناظر و متوجه قلوبشان به نور عرف  ايشانند عبادى. ّٰ

 ّاز ضغينه و بغضا مقدسند و "  اال تلهيهم تجارة و ال بيع عن ذکر: " که فرموده 
ّاز مکر و خدعه منزه ، با جميع احزاب به روح و ريحان ، اگر ارض طيبۀ مبارکه ّ 

َيافتند القاء کلمه نمايند و اال فال   ِدال و نزاع و محاربه و سفک دماء ازج. ّ
ّسجيۀ اهل حق نبوده و نيست  ّاين ظهور اعظم مخصوص تطهير نفوس عن کل ما. ّ َ 

ّتکرهه العقول آمده طوبى از براى نفوسى که به عدل و انصاف تمسک جستند و به ٰ ُ ُ َ َ 
 .ّطراز صدق و وفا مزينند 

  
 ١٥ص 

  آوريل٢              سيزدهم شهرالبهاء                        
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّ از کوثر بيان رحمن مردگان وادى غفلت و نادانى را زنده نمائيد تا کل اانشاء
ّاز فرات رحمت رحمانى بياشامند و به افق اعلى توجه نمايند   امروز روزى است که. ٰ

ّ مقربين و مخلصين به اعمالى موفق ا براى او شبه و مثلى نبوده ، انشاءزا ّ 
 در جميع احوال دوستان را از نفحات قميص. ّشوند که آنهم از شبه و مثل مقدس باشد 

 قسم به جان محبوب امکان که اقالم عالم و السن امم از وصف. ّرحمن تازه و خرم دار 
 آنچه در کتب قبل بود امروز ظاهر و هويدا. اصر است و ثناى اين يوم بديع عاجز و ق

ِقل تاِ قد ظهر من جعل الفجر ظالمًا و مشى على مشارف االرض  . َ َ َ َ َ َ َٰ ٰ َ َ َُ. 
  

 ١٦ص 
  آوريل٣چهاردهم شهرالبهاء                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
ّاى دوستان ، عرف قميص رحمن در کل احيان متضوع و سماء فضل مرتفع و شمس جود َ ّ 

 عنقريب دنيا و. ُمشرق ، جهد نمائيد تا به امرى فائز شويد که باقى و دائم بماند 
 شما ازاهل. آنچه در اوست فانى و معدوم خواهد شد ، چنانچه مشاهده مى نمائيد 



 ّبايد به اعانت مالک اسماء خود را از شئونات غير مرضيه و. يد ملکوت بقا محسوب
ّحدودات نفسيه مقدس و منزه داريد  ّ  ٰنيکوست حال نفسى که از قلم اعلى ذکرش جارى. ّ

 فائز گشت نسل اَ بان يوف اشد و بما اراد َ ُ ََ ُ ِق الکل على خدمته ٰ  َ 
  .هِو طاعت

  
 ١٧ص 
  آوريل٤                               شهرالبهاء      مپانزده

---------------------------------------------------------------------------- 
 ّحمد مقدس از ذکر ممکنات ساحت امنع اقدس حضرت مقصودى را اليق و سزاست که به

َم و جميع امم گشود و باعلى المفتاح اسم اعظم باب لقا را بر وجه عال َ  داء ماّنِ
ٰبين ارض و سماء صال در داد و کل را به افق اعلى که   ظهور و بروز مالکّر مقّ

 قوم از اينو لکن اسماست دعوت فرمود ، باب وصال بگشود و به صراط مستقيم راه نمود 
 ٰطوبى از براى نفوسى که نسايم صبح ظهور را ادراک. يوم و عرفانش ممنوع و محروم 

 ايشانند عبادى که در کتب قبل و.  از نفحات وحى برخاستند نمودند و از قبور غفلت
ّبعد مذکورند و حق جل جالله به ايشان بشارت داده و از اهل سفينۀ حمرا محسوب ّ 

ُه و عظُتيّداشته ، جلت عنا ُم سلطانه َ َ. 
  

 ١٨ص 
  آوريل٥شانزدهم شهرالبهاء                                    

----------------------------------------------------------------------------- 
ّلله الحمد انوار آفتاب عنايت الهى عالم را احاطه نموده و ذرات کائنات را روشن ّ ِ 

 ّاى عجب ، کل العجب ، اکثرى از عباد محروم مشاهده مى شوند ،. و منير فرموده 
 ت و حزبى را شئونات نفس و هوى وبعضى را سکر غرور منع نموده و برخى را سکر ثرو

 َمع اعراض و اعتراض و انکار اهل ارض مالک اسماء. قومى را شبهات و اشارات علما
ُجلت عظمته و عظ َ ُ ت اقتداره ، در جميع احيان اهل امکان را بما يقرَمَّ َ ُ  بهم اليهُ

 بشأنىقساوت قلوب و شقاوت نفوس و لکن دعوت نمود و به سبيل مستقيم هدايت فرمود 
 ّظاهر که فيوضات فياض حقيقى را انکار نمودند و اشراقات آفتاب سماء معانى را به

 ٰحجبات نفس و هوى مستور داشته به اين هم اکتفا ننموده فتوى دادند بر آنچه که اهل
ّفردوس اعلى و سکان جنت عليا به فزع و جزع آمدند  ّ ٰ. 

  
 ١٩ص 

  آوريل٦               هفدهم شهرالبهاء                       



------------------------------------------------------------------------------ 
 نيکوست حال نفسى که خود را محروم نساخت. ُآفتاب ظهور مشرق و بحر بيان در امواج 

 اى دوستان ،. ّۀ الهيه در اين ربيع به بديع فائز گشت يو به فيوضات نامتناه
 کذلک.  رحمن مى فرمايد فرصت را از دست مدهيد و وقت را غنيمت شمريد لسان

ُيأمرکم مالک يوم الحساب  ُ ُ. 
  

 ٢٠ص 
 ريلو آ٧                            هجدهم شهرالبهاء          

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاى مظلوم را بشنو که شايد دوستان حق از کوثر بيان بياشامند وبه لسان پارسى ند

 بگو اى دوستان ، دنيا را وفائى نبوده و. بر امر محبوب ثابت و راسخ مشاهده گردند 
ِصاحبان بصر. ّنيست ، چه که تغيير و تبديل او در کل حين مشاهده شده و ميشود  ِ 

 ّتناء نداشته و ندارند ، به حقِاطهر و ناظران منظر اکبر به الوان مختلفه اع
  جميع بر کلمۀ واحده جمع شوند و به تبليغ اانشاء. ّناظرند و به او متمسک 

 اين کلمه. امر محبوب عالميان مشغول گردند و در جميع احوال از حکمت خارج نشوند 
ت که در کتاب الهى مرة بعد مراى اس َّ ٍةو کرة بعد کرة  نازل شده ً ٍّ ًّ. 
ّ بايد به اخالق مرضيه و اعمال طيبه ظاهر شوند  اانشاء ّ. 

  
 ٢١ص 

  آوريل٨نوزدهم شهرالبهاء                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

ُيا روبين حق مبين مى فرمايد   الهاى جديده که از يدامروز ربيع رحمن ظاهر و نه: ّ
ّتربيت الهيه در رضوان احديه غرس شده بود به اثمار جنيه و اوراق لطيفه ظاهر و ّ ّ 

 ها نموده و مى نماينديعنى علماى جاهل ، در قطع آن جهدظالمان عصر ، و لکن مشهود 
 بگو اى فراعنۀ ارض ، اگر فرعون قادر بر اطفاء نور الهى شد شما هم مى شويد .

 يهات هيهات ، ارادۀ او مهيمن است بر اراده هاى اهل عالم و قدرتش نافذ وهو لکن 
 .علمش محيط بوده و خواهد بود 

  
 ٢٢ص 

  آوريل٩ّاول شهرالجالل                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

 صفات. ّ اليقه مزين باشند ّوستان الهى به آداب و اخالق و اقوال طيبۀبايد جميع د



 ٰپسنديده به منزلۀ جنود است و از براى امر الهى ناصر و معين ، طوبى از براى
 ّم مقدس ازِاين ظهور اعظ. ّرا تصرف نمودند نفوسى که به اين جنود مداين قلوب 
 ميع فوق همم اهل عالم طيران نمايند وبايد ج. ِخلق و ما عندهم بوده و خواهد بود 

 َدر صدد آن باشند که جميع من على االرض را تربيت نمايند و به صراط مستقيم هدايت
ّجميع دوستان در سبيل حق جل جالله. کنند يعنى به مقامى که اليق شأن انسان است  ّ 

 ال بايد آنچهح. ّمالمت و شماتت شنيده اند و حمل شدائد و زحمات و مشقات نموده اند 
 ّرا در سبيل الهى حمل نموده اند محو ننمايند و به اسم حق مراتب و مقامات خود را

ُلعمر. حفظ نمايند  َ َيوم ،يوم جزاست و يوم مکافات است ، از شئونات خود غافل ا  
 امروز هر . دنيا به مثابۀ سراب است ، عنقريب به فنا راجع شود. نشويد ، قدر خود را بدانيد 

  
 ٢٣ص 

----------------------------------------------------------------------------- 
 عملى که  ظاهر شود ذکرش باقى و پاينده است ، امروز حجاب اکبر بشر را از

 ّ آفتاب حقيقت منع نموده ، اگر اين حجاب رفع شود کل را طائف حول مشاهدهمشاهدۀ
 .ى از مقبلين نمايند ، بلکه طائف يک

 
  

 ٢٤ص 
  آوريل١٠ شهر الجالل                                         دوم 

------------------------------------------------------------------------------ 
الحمد لله  فضل الهى به شأنى. ات انوار آفتاب حقيقى عالم را فرا گرفته يّ تجلِ

 ّمبارک نفسى که در اين ايام به. فضل و علمى از ادراک آن عاجز است ظاهر که هر ذى 
ِبه حرفى از کتاب ملکوت ، ملک سموات و. کلمه اش فائز شد و به ذکرش مفتخر گشت  ُ 

 عنقريب درايج و مقامات ظاهر گردد و آنچه در. ارض معادله ننموده و نمى نمايد 
ُاالمر بيده ، يفعل و. شود ٰالواح از قلم اعلى نازل و جارى شده مشاهده  َ ََ َ ُِ 

ُيحکم و هو المقتدر القدير  ُ ُ. 
  

 ٢٥ص 
  آوريل١١ شهر الجالل                                        سوم 

--------------------------------------------------------------------------- 
 اعظم مظلوم و ممنوع ، ناصر مىّحق در سجن . به لسان پارسى نداى مظلوم را بشنو 

 طلبد ، بگو اى دوستان الهى و اى شاربان رحيق معانى ، ناصر ، جنود ظاهره نبوده و



 ّنيست و اسلحۀ موجوده نبوده و نخواهد بود ، بلکه کلمۀ طيبه و اعمال حسنه و
 اى اهل بهاء به جنود اعمال و اخالق مظلوم را نصرت نمائيد. ّاخالق روحانيه بوده 

َو همچنين به جنود صبر و اصطبار ، لال يظهر  َ َ ّ  ْمن احد ما تکِ َ ٍ   بهُرَدِ
ُالنفوس و تضطرب به القلوب  ِ َ َ  جميع جنود عالم به اين جنود برابرى نتواند ،. ّ

ٰبسا مدن و قرى که به يک عمل پاک به. مدائن افئده و قلوب به اين جنود مفتوح  ُ ُ ُ 
ّافق اعلى توجه نمودند و به ذيل  ٰطوبى از براى نفسى. ّ مالک اسماء تشبث جستند ٰ

 .که حالوت اخالق را يافت و ادراک نمود 
  

 ٢٦ص 
  آوريل١٢چهارم شهر الجالل                                      

----------------------------------------------------------------------------- 
 .هيچ ثوبى و هيچ عالمتى بهتر از عدل نبوده و نيست از براى امرا هيچ طرازى و 

ّطوبى از براى اميرى که عالم را به انوار عدل منور نمود و    احزاب به انصافما بينٰ
ُاميرى که موفق شد به عدل او از عباد مقربين در کتاب مبين از قلم. حکم فرمود  ّ ّ 

َاعلى مسطور و مذکور ، مقامش عند ِ ٰٰاعلى و ابهى، چه که از اعظم و شأنش  ا ٰ 
ّامرا و وزرا و حکام و صاحبان ثروت بسيار مشکل است به فيوضات فياض حقيقى فائز ّ 

ِشوند ، به لسان يحتمل ،  َ  َبه جنان هيهات هيهات و اگر نفسى فائز شود او ازو لکن َ
ّاعلى الخلق لدى الحق مذکور  َ َ. 

  
 ٢٧ص 

  آوريل١٣              پنجم شهر الجالل                        
------------------------------------------------------------------------------ 
ّبايد کل بما امروا به متمسک باشند ، در هيچ شأنى از شئون و هيچ امرى از ِ ِِ ُ ّ 

ّامور از آنچه از قلم اعلى جارى از امانت و ديانت و عصمت و عفت و اعمال و اخالق ٰ 
ّکل بايد به افق اعلى ناظر باشند و همت در اصالح و رفع. فلت ننمايند غ ٰ ّ 
تکد ما َ ّاز حق بطلب جميع را به طراز عدل و انصاف مزين. َر به العباد نمايند َ ّ 

ّطوبى از براى نفوسى که در ليالى و ايام به نصايح و مواعظ به تهذيب. فرمايد  ٰ 
 ّم وجوه احباء الهى ذکر شود که مباد نفسىَاين فقرات بايد اما. نفوس مشغولند 

 ُاصحّنّانه هوال.  مشغول شود ّغافل گردد و به امرى که اليق ايام الهى نيست
ُالعليم و المبين ال اله اال هو العلى.  الحکيم ُّ  . العظيم ّ

  
 ٢٨ ص



  آوريل١٤ششم شهرالجالل                                        
------------------------------------------------------------------------------ 

ّفى الحقيقه بايد احباى حق جل جالله در کل احيان متذکر باشند و به اعمال و ّ ّ ّ ّ 
َ اين است شأن انسان ، تبارک ال.اخالق سبقت گيرند  َحمن الذى اظهرهّرَ َ َ   وّ

ِجعله مظهرًا الوامره و احکام ِ َ َِ  ت که مدن قلوب عالم را به جنوداميد هس. ه َ
 .حۀ آن قطع شود  و رايّمحبت و اصالح فتح نمايند تا شائبۀ ضغينه و بغضا نماند

ّبغاة ارض و طغاة آن در هر عصرى مانع خير و ظهورات فيض فياض حقيقى بوده اند ِ ُِ ُ. 
 ايمانمقامى را که عين عالم شبه آن نديده از او اعراض نموده اند و خود را از اهل 

ٰسبحان ا به ورقۀ يابسه متمسک و مقبلند و از سدرۀ منتهى معرض. مى شمرند  ّ 
 اوست قادر. ّاز حق اصالح مى طلبيم و تأييد مى خواهيم . اين است شأن غافلين  .

 .و توانا 
  

 ٢٩ص 
  آوريل١٥هفتم شهرالجالل                                         

------------------------------------------------------------------------------ 
 امروز. هر عملى امروز از عاملى صادر شود او از سلطان اعمال در کتاب الهى مسطور 

ّلعمر ا اليوم ذره قادر که به. روز خدمت و نصرت و استقامت و ذکر و ثناست  ُ َ َ 
 بحر فائز گردد ، چه که اشراقات انوارمقام آفتاب رسد و قطره مقتدر که به عظمت 

ّا ، به کمال همت و حکمت و اتحاد َيا حزب. آفتاب ظهور عالم را احاطه نموده  ّ 
 بر نصرت امر مالک ايجاد قيام نمائيد ، وقت را غنيمت شماريد ،  چه که قرون و

ُقد شهد بذلک مالک. مى نمايد اعصار به آنى از آن معادله ن َ َِ  .ِکتابه المبين  ين فىّدِ يوم الَ
  

 ٣٠ص 
  آوريل١٦هشتم شهرالجالل                                         

------------------------------------------------------------------------------ 
 در جميع امور مالحظۀ عباد ا نظر به فضل و رحمت سابقه الزم ، لذا بايد در

 ل مالحظه نمود تا امرى از نفسى صادر نشود که سبب حزن احدى گردد ، مخصوصجميع اعما
 ّدوستان الهى که عين عنايت به ايشان ناظر است و رشحات بحر کرم به ايشان متوجه و

  ناس شود عمل به آن و ارتکاب به آن ابدًاّآنچه به گمان برود که سبب منع خير عامۀ
 .جايز نبوده و نخواهد بود 

  
 ٣١ص 



  آوريل١٧نهم شهر الجالل                                          
------------------------------------------------------------------------------ 

ّحمد محبوب عالميان را که به شطر دوست توجه نموديد و به قميص عرفانش مزين گشتيد ّ 
َانه مع من اراد . َ ََ ُ و يريدههّ َاز خدا بخواهيد که لم يزل و ال يزال به . ُ ََ 

ّقلم امر وصيت مى فرمايد احباى خود را به. عرفانش فائز باشيد و به ذکرش ذاکر  ّ 
 ٰاستقامت کبرى ، چه که از اعظم امور بوده و خواهد بود و احدى به اين مقام فائز

 يند و به آنچهنه مگر نفوسى که آنچه استماع و اصغاء نموده اند از قلب محو نما
 ّمحبوب به آن ناطق است متوجه باشند ، چنانچه مشاهده مى شود اکثرى از نفوس به

 ّقصص و حکايات مذکوره از شاطى بحر احديه ممنوع شده اند و حال آنکه واضح  است که
 آنچه در دست داشته و شنيده اند يا از اصل صحيح نبوده و يا معنى آن را ادراک

 ّ احوال بايد به ذکر حق متعال ذاکر باشيد و از دونش منقطع ،ّدر کل. ننموده اند 
 .از منع محزون نباشيد ، در نصرت امر بقدر وسع قيام نمائيد 

  
 ٣٢ص 

  آوريل١٨دهم شهر الجالل                                          
------------------------------------------------------------------------------ 

  باشند بسيار کمرٰاهل وفا که فى الحقيقه به افق اعلى ناظو لکن ّمدعيان محبت بسيار 
ّمشاهده مى شود مگر نفوسى که به توفيقات الهيه از عالم ترابيه گذشته اند و به ّ 

ّشطر رب االرباب توجه نموده اند   چه مقدار از نفوس که منتظر ظهور بودند و چون. ّ
َنير اعظم منور شد کل محتجب ماندند اال من شاافق عالم به  ّ ّ ّ ّاى امة .  ا 

ّا ، به حبل محبت الهى متمسک باش به شأنى که احدى قادر بر فصل نباشد   به. ّ
 جميع نسبت ها اليوم مقطوع و مردود. کمال فرح و سرور به ذکر مالک ظهور مشغول باش 

ّاست ، چه که ايام ايام نسبة ا است   ، هر که به اين نسبت فائز شد او از اهلّ
 ّشکر کن محبوب عالم را که به حبش فائز شدى و به.ٰفردوس اعلى بوده و خواهد بود 

 .ذکرش مذکور گشتى 
  

 ٣٣ص 
  آوريل١٩يازدهم شهرالجالل                                        

----------------------------------------------------------------------------- 
 بايد اليوم هر نفسى که. در کتاب اقدس جميع را به اشتغال به شغلى امر فرموده اند 

ّادعاى محبت ا نمود به امرى مشغول شود   هر نفسى را کامل مشاهده نمائيد ،. ّ
  درّخير کل نفوس. بايد به نصايح مشفقانه و مواعظ حسنه او را به شغل و کسب بداريد 



ّاين است و چون از قلم اعلى نازل شده البته ثمرات آن ظاهر خواهد شد   اگر تا حال. ٰ
 به آنچه نازل شده عامل بودند هرگز اختالف واقع نمى شد ، چه که جميع راّحق دوستان 

 ّامر فرموده به خضوع و خشوع و تسليم و رضا و محبت و امانت و ديانت و شفقت و صدق
ّه کمال تضرع و زارى به اذيال رداى کرم متشباين عبد ب. و صفا  َّ  ث است که نفوسىَ

 ظاهر فرمايد که مطالع انقطاع باشند و مشارق امانت و صفا و ضعفاى خلق را به کمال
 .شفقت خالصًا لوجه ا دعوت نمايند و به بحر فضل کشانند 

  
 ٣٤ص 

  آوريل٢٠  دوازدهم شهر الجالل                                     
----------------------------------------------------------------------------- 

َيا ايها َاظر الى شطرى و المتوجه الى وجهى و المنادى باسمى ، انّنال ّ ٰ ُٰ ُّ 
ّاستمع الن ِ ُء من افق البالء انه ال اله اال انا الغريب المظلوم ادَ َ َ ّ ّ ِ  مع. ِ

 ّدر کل احيان به تقديس و تنزيه امر فرموديم مع ذلک مشاهده مىآنکه جميع عباد را 
ّنمائى که ذيل مقدس را به غبار مشتهيات نفسيه و خطيئات هوائيه مى آاليند  ّ  قسم. ّ

ِبه جمال قدم و باالسم االعظم که اگر احبا بما امروا عمل مى نمودند حال جميع ُ ّ 
َملل را به شطر معلل علل مقبل مشاهده مى ِ ِ ّ َ  امروز روزى است که صخره.  نموديد ُ

ّباعلى الصيحة ندا مى نمايد و جميع بريه را به تقديس و تنزيه ميخواند  ّ  چه که. َ
 ّتا قلوب پاک و مقدس نباشند به لقاى محبوب فى الحقيقه فائز نشوند و در ما

ّيظهر منه آثار الهيه و شئونات ربانيه را مشاهده ننمايند  ّ ّ ِ ُ َ  اگر بشر صاحب. َ
ّبصر بودند اعمال ظاهريۀ حق در  ّ اعداء کل را کفايت مى نمود و علم حق راما بينّ ّ 

 ّعلت احتجاب. ّمشاهده مى نمودند که محيط است بر کل 
  

 ٣٥ص 
------------------------------------------------------------------------------ 

ّق اسم ستار شده خلق از ح  ات اين اسم احاطه نموده که اکثرى ازيّبه شأنى تجل. ّ
ّخلق خود را عالم و حق را جاهل شمرده اند ، فبئس ماهم يظنون و يتوهمون  ّ َّ َ َ َ َُ ِ. 

ّکمر خدمت را محکم کنيد و در امر ا اهمال مکنيد ، ناس را از تکدى به اسم حق ّ 
 بعد از.  است اصل امر اين. ّمنع نمائيد و در کل احيان به تبليغ امر مشغول باشيد 

 .ّتحقق او جميع امور به رضا جارى مى شود 
  

 ٣٦ص 
  آوريل٢١سيزدهم شهرالجالل                                    



------------------------------------------------------------------------------ 
ّاگر اهل ارض طرًا اراده کنند ذکر ايامى که در بستان نجي  ب پاشا که به رضوانّ

ّناميده شده نمايند هر آينه کل قاصر و بر عجز مقر ُ   ، فى الحقيقه چشم عالم شبه آنّ
 ّتوجه مقصود عالميان و.  نظير آن يوم فائز نگشته را نديده و بصر امم به مشاهدۀ

ّورود در آن بستان و استقرار بر عرش بيان و ما خرج من فم المشية فى ذاک َ ِ َ َ َ 
 ات آن يوم خارج ازيّبارى اشراقات و تجل.... ن بوده رج از اذکار عالميااآلن خا

 عرفان و ادراک عالم است و مخصوص آن بستان به اسم دربان مذکور شده که رضوان باشد
ّو کانت ايام تجلى ال ُ َ اسماه على من فى ارضه و سمائه حمن بکلّرّ ٰ  .جمعى از 

َ ما ظهر فيها فائز گشته ّاولياء به مشاهده و لقاء آن ايام و َ  در ورود و خروج. َ
ّجمال قدم آيات و بينات الهى ظاهر و باهر و هويدا و نور تجلى ساطع و الئح  ّ. 

 ّاول عيد رضوان         
  

 ٣٧ص 
  آوريل٢٢چهاردهم شهرالجالل                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
ِل ل جميع فائز شوند به آنچه که مقصود است و آن اين که ک اانشاء  ا ِوجهّ

ّحرکت نمايند و مذهب الهى را سبب و علت ضغينه و بغضا ننمايند ، با کل به کمال ّ 
 ّرفق و مدارا و محبت مالقات کنند و کلمه را القا نمايند ، اگر قبول شد و از

 ّمتعال را شاکر شوند و اال او را به اوّحق َوجهه اش نضرۀ رحمن مشاهده گشت 
ّنفوس زکيۀ مطمئنۀ راضي. ايد ّواگذارند بدون آنکه ادراک عدم محبت نم  ّۀ مرضيهّ

ّرا الجل صفات پسنديده و اخالق روحانيه هر نفسى اظهار محبت مى نمايد و دوست ّ ِ َ 
 ت نمود که شايد مبدء رحمت و فضلّوجه ا محبِبايد لنفوس غافله را و لکن  دارد مى

 .ّرا سبب و علت عناد ندانند و ارض فى الجمله مستريح شود 
  

 ٣٨ص 
  آوريل٢٣ شهر الجالل                                    مپانزده 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّفرات رحمت جارى ، بحر عنايت مواج ،. فى الحقيقه امروز ربيع عالم حقيقت است 

 ٰ غيب ظاهر و آفتاب اسم اعظم از اعلى افقّروجه المع و سامطار فضل هاطل و نور 
َطوبى لمن عرف و فاز و حسرت از براى نفوسى که اسباب. عالم مشرق و الئح  َ ََ َ ِ ٰ 

ّ ايشان را از مسبب و نعمتهيفان  .ه محروم نموده  باقيُ
  



 ٣٩ص 
  آوريل٢٤ شهرالجالل                                     مشانزده 

---------------------------------------------------------------------------- 
ّاين نامه اى است از اين مظلوم مسجون بسوى يکى از احباى حق که به على ناميده ّ 

 ر معانى و بيان الهى سرمست شده به ذکر دوست مشغول شود و سبب اشتعالشده تا از بح
 جهد. اى على ، فجر هدايت طالع و آفتاب عنايت مشرق و الئح است . انفس مخموده گردد 

ّنما تا عباد غافلين را به انوارش منور کنى و به مقصود اصلى کشانى ، کلمۀ الهيه ّ 
 موده و به منزلۀ ماء است از براى ارواح پژمردهبه مثابۀ نار است از براى انفس مخ

ّپس بايد در کل احيان اهل امکان را به ماء معارف رحمانى و نار موقدۀ ربانى ، ّ 
 چون شمس لقا مشرق وو لکن جميع ناس طالب لقا بوده و هستند . مشتعل و تازه نمائى 

 ّ حقما بينباتى که ّبحر وصال مواج شد اکثرى محروم ماندند و اين نيست مگر از حج
ّطوبى از براى نفسى که اليوم به اسم حق قيام نمايد و آن حجبات. و خلق حايل شده  ٰ 

 .را به اصبع يقين خرق کند 
  

 ٤٠ص 
  آوريل٢٥هفدهم شهر الجالل                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 هر نفسى به اين مقام. ّ جل جالله بوده  اآنچه اليوم محبوب است استقامت بر امر
ّبلند اعلى فائز شد به کل خير فائز گشته  َباليا و محن و رزاياى سر و علن. ٰ َ ّ َ ِ 

ِلم يزل و اليزال مخصوص احباى حق بوده ، طوبى لمن شرب منها ساکنًا َ ََ َ َ َٰ ّ ّ َ 
ّطرف عنايت حق با شما بوده و انشاء.  مولى العالمين  ارصابرًا فى ام َا  
 ّمع آنکه خير کل راّحق مشاهده نما . از آنچه وارد شده محزون مباشيد . خواهد بود 

 ٰخواسته و جميع ناس را به افق اعلى دعوت نموده بر او وارد شده آنچه بر احدى از
َ از حق منيع و مطلع يقين گذشته انداين است شأن خلق ،. اهل ابداع وارد نشده  ّ 

 ّو به اوهام خود مشغولند ، زود است بر اعمال خود مطلع شوند و بر انفس خود نوحه
ٰ لم يزل و اليزال از بحر سرور بياشامى و به افق ابهى اانشاء. نمايند  َ ََ  .ناظر باشى  َ

  
 ٤١ص 

  آوريل٢٦  هجدهم شهر الجالل                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

ّنار الهيه مشتعل و سدرۀ ربانيه در اعلى البقاع ناطق : دوست ميفرمايد  ّ  و لکنّ
 .ّگوش نه تا آواز خوش رحمن را بشنود و قلب نه تا به عرفان تجلى سبحان فائز گردد 



 ّ به موهومات  خود متمسکند و از سلطان آيات غافل ، گمان را بر عرفاناکثرى از ناس
 عنقريب خود را خاسر و اعمالو لکن  از يقين قانع شده اند ، ّنظو به ترجيح داده اند 

 اهل فضل اليوم نفسى است که به فضل اعظم فائز شد ،. خود را باطل مشاهده نمايند 
 ده ، هر نفسى از آن محجوب ماند از اهل خسرانبوّحق چه که مقصود از آفرينش عرفان 

َلدى ال  ٰنيکوست حال تو که نداى قلم اعلى را شنيدى و به عرفان. حمن محسوب است ّرَ
 به جان و لسان به ذکر محبوب. ٰدوست فائز گشتى ، قدر اين نعمت عظمى را بدان 

 .امکان مشغول باش 
  

 ٤٢ص 
  آوريل٢٧               نوزدهم شهرالجالل                     

----------------------------------------------------------------------------- 
 ت اعمال و اخالقى است که ناس را به بحر اعظممکّکل را به حکمت امر نموديم و ح

ّاز حق مى طلبيم عباد را مؤيد فرمايد بر. ّنزديک نمايد و سبب تشويق کل گردد  ّ 
ِ حالوت بيانش ، چه اگر حالوت بيان را بيابند کل از ما عندهم بما عندهادراک ِ ّ 

ّمکرر در الواح الهى کل را به اعمال طيبه و اخالق مرضيه امر. ّتمسک نمايند  ّ ّّ 
ّلعمرى جنود منصوره اعمال طيبه بوده و هست . نموديم  َ  َيا ابن اسمى ، اخالق. َ

َمرضيه اعالم منصوره اند در عالم  ّطوبى از براى نفسى که حب دو يوم او را از. ّ ٰ 
 ّکل را وصيت مى نمائيم که به جنود اعمال و. حيات ابدى و نعمت سرمدى منع ننمايد 

 از هر نفسى لوجه ا عملى ظاهر شود که سبب.  را نصرت نمايند  ااخالق امر
 آن را اخذهدايت خلق گردد آن عمل اليق اثبات است و به شهادت اين مظلوم محو 

 .يير به آن راه نيابد غننمايد و ت
  

 ٤٣ص 
  آوريل٢٨ّاول شهرالجمال                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
 ٰه فردوس ابهىّمالک قدم از شطر سجن اعظم در کل احيان اهل امکان را ب، اى امة ا 

َطوبى از براى نفسى که اجابت نمود و به اعلى. ٰو افق اعلى دعوت مى فرمايد  ٰ 
ّامروز روزى است که نسبت علو و دنو مرتفع است . المقام فائز شد  ّ  هر نفسى چه. ُ

ِاز عباد و چه از اماء به حق توجه نمود او از حق محسوب است و من دون آن از ّ ّ ّ 
َاهل خسران لدى ال  اى امة ا ، حمد. َحمن مذکور اگر چه از اعلى الخلق بوده ّرَ

 اين مقام را بدان و در قدر. کن محبوب عالم را که به عرفانش فائزى و به افقش ناظر 
 مباش ، از شدائد دنيا محزون. ّليالى و ايام به ذکرش مشغول باش و از دونش فارغ و آزاد 



َلعمرى آنچه  . کمال ظلم و ستم در سجن اعظم ساکن استّتفکر در حال محبوب عالم نما که به  َ
ّمشهود ، مفقود خواهد شد و الملک و الملکوت الحباء َ ُِ ُالفرد العليم الخبير     ا. 

  
 ٤٤ص 
  آوريل٢٩ شهرالجمال                                        دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 سدرۀ مبارکه يکى از ورقات را ذکر مى نمايد تا ذکر الهى او را به فيوضات

ّ ربانيه فائز فرمايد نامتناهيۀ  در اين صبح يوم رضوان جمال قدم به ذکر ورقات. ّ
  اليوم به کمال تقديس و تنزيه به ثناى محبوب اخود مشغول است ، بايد اماء

 هر نفسى اليوم به. ّق شوند ، جز حق را معدوم شمرند و مفقود دانند عالميان ناط
ّمحبت ا فائز شد به کل خير فائز است و صاحب جميع آنچه محبوب است   جهد. ّ

ٰنمائيد تا به اعانت حق اين مقام بلند اعلى را به اسمش حفظ نمائيد  ّ. 
  

 نهم رضوان                          
  

 ٤٥ص 
  آوريل٣٠الجمال                                      شهرسوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 امروز آفتاب کرم از افق عالم مشرق و الئح و امواج. اى قوم ، قدر يوم را بدانيد 

َلعمر. ئيد منمابحر بيان امام وجوه اديان ظاهر، خود را محروم  َمألما بين  ا  
ّاعلى جشنى ظاهر و مجلسى بر پا ، چه که امروز مکلم طور بر عرش ظهور مستوى و ٰ 

 شمس الزال فى. ّ طيبه از آسمان نازل َکرم ا به لقا فائز و مدينۀ مبارکۀ
 الزال قمرش ساطع و. اين نور را سحاب منع ننمايد و کسوف اخذ نکند . ماء ّسِوسط ال

ّالئح و انهارش جارى و سارى و اشجارش به اثمار التحصى مزين   يوم ، يوم فرح. ٰ
ِاکبر است ، طوبى للفائزين و طوبى للمخلصين و طوبى لمن اخذ بيده ِ ِ َِ َ ََ َ ٰ ٰ ٰ 
ٰاليمنى کوثر البقاء و شرب بهذا االسم الذى به فتح باب العطاء على ُٰ ََ َ َ ُِ ُ ّ ِ 

ِمن فى ناسوت االنشاء  َ. 
  

 ٤٦ص 
  مى١رم شهرالجمال                                        چها

------------------------------------------------------------------------------ 
 .ّ و بحر بيان از نفحات رحمن مواج ّامروز ملکوت بيان از آيات مقصود عالميان مهتز



َمالک قدر منع ننمود و از افق انورٰطوبى از براى نفسى که اشارات بشر او را از  َ 
 ودند مع آنکه از براى خدمتمجمعى از خاشاک روزگار بر اعراض قيام ن. باز نداشت 

َنظر نما تا بر ما ورد على الدر اعمال اهل فرقان . اين امر خلق شده اند  َ َ  حمنّرَ
َهزار و دويست سنه او ازيد به مباحثه و مطال. لع شوى و آگاه گردى ّمط َ  عه مشغول ،َ

ّدر ليالى و ايام به قرائت کتب متمسک و از حق جل جالله ايام ظهور را سائل و ّ ّ ّّ 
 صورت  ّآمل و چون نير امر از افق اراده اشراق نمود آن انتظارها و کتبها و قرائتها به

 .نمود  سيف ظاهر و بر محبوب عالميان وارد شد آنچه که صخره صيحه زد و غمام نوحه
  

 ٤٧ص 
  مى٢م شهرالجمال                                         پنج

------------------------------------------------------------------------------ 
 اى دوستان ، خداوند. روز ندا مى نمايد و آفتاب مژده ميدهد و ماه بشارت مى گويد 

 آبها مژده.  به دل و جان بشتابيد روشنى پنهان آشکار ،. آگاه آمد ، گواهى دهيد 
 اى بندگان از درياى. مى دهند و درياها مى رقصند و بيشه ها اخبار مى نمايند 

 نسيم. دانائى خود را بى بهره منمائيد و از آفتاب بينائى خود را محروم مسازيد 
 رااين روز پيروز . فرح بخش وزيد ، پژمردگان را طراوت عنايت فرمود و تازگى بخشيد 

 نيکوست بنده اى که. گفتار از عهده بر نيايد و از شرح آن عاجز و قاصر مشاهده شود 
 در هر حال از دوست يکتا مى. بر منزلت امروز آگاه شد و بر مبارکى آن گواهى داد 

  آفتاب راستى منع نکندّخواهيم کل را از درياى عطاى خود محروم ننمايد و از مشاهدۀ
 زدهم عيد رضواندوا                 

  
 ٤٨ص 

  مى٣ششم شهرالجمال                                           
------------------------------------------------------------------------------ 

  اعمال واضح و هويداست و به مثابۀ عطرما بيناعمالى که منسوب به کتاب الهى است 
 کمَسوا انفنيَعوا االقوال ، زَض: مى فرمايد . وايح اشياء  رما بينخالص است 
ِيبة و االخالق الّطِباالعمال ال  اين خادم فانى اميدوار. ّرانية ّالنوّوحانية ّرّ

ّ مزين و مطرز است  اّاست که دوستان موفق شوند بر آنچه به طراز قبول عند  فى. ّ
 نباشد و از مؤانست اوليا و ناصحينّالحقيقه اگر انسان به نار محبت الهى مشتعل 

 ّحقيقى محروم ماند ايامش ضايع و عمرش تلف و به حسرت تمام و اسف بى منتهى راجع
 ّدر اين صورت بايد کل دست رجا به سماء جود واجب الوجود بلند نمائيم و کرم. شود

 ّقديم و فضل بديع منيعش را آمل شويم تا عباد خود را به رضاى خود مؤيد



ّد و از شر نفس اماره حفظ نمايد فرماي  .اوست مقتدر و بر هر امرى توانا . ّ
  
  

 ٤٩ص 
  مى٤هفتم شهرالجمال                                          

------------------------------------------------------------------------------ 
َ در کل احيان از رحيق حيوان ب اانشاء َ  ياشاميد و به ذکر محبوب عالميان مشغولّ

ّاوامر الهيه از سماء عز احديه نازل ، بايد کل به آن عامل شويد ،. باشيد  ّ ّّ 
 ى و فوز خلق به آن بوده و خواهد بود ، هر نفسى که به آن عمل نمودّامتياز و ترق

 ستقامتّاول ا: بعد از عرفان مطلع توحيد و مشرق تفريد دو امر الزم . رستگار شد 
ّبر حبش به شأنى که نعاق ناعقين و ادعاى مدعين او را از حق منع ننمايد و ّ ّّ 

ُکان لم يکن شيئًا َ ََ َانگارد و ثانى اتباع اوامر اوست که لم يزل  َ َ َ   ناسما بينّ
  جهد اانشاء. ّبوده و خواهد بود و به او حق از باطل ممتاز و معلوم است 

َنمائيد تا بر عمل بما اراد ََانه لهو ال. ّ موفق شويد  ا  .ُاصح العليم ّنّ
  

 ٥٠ص 
  مى٥هشتم شهرالجمال                                         

------------------------------------------------------------------------------ 
 د در اين ظهورُ که ناصر امر و معين امرن اجنود. ّيا محمد تقى ، عليک بهائى 

ّبايد کل به اين جنود حق را نصرت. ه و هست دّاعظم اعمال طيبه و اخالق پسنديده بو ّ 
 ر اين بيان از قلمّمکر. امروز روز ذکر و ثنا است و امروز روز اعمال است . نمايند 

ّرحمن جارى تا کل به آن ناظر باشند و به آن متمسک   فساد و جدال و نزاع محبوب. ّ
 يا حزب ا ، وقت را غنيمت شمريد ، شايد فائز شويد به عملى. ه و نيست ّحق نبود

 .َکه عرفش ابدى و ذکرش سرمدى باشد 
  

 ٥١ص 
  مى٦نهم شهرالجمال                                         

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّ روحانى ، نفحۀ خوش جان که از رياض روحانى متضوع گشته مشام مشتاقان رااى حبيب

 ّ محبت ا را چه نفوذ و ثبوتى است که سطوعشسبحان ا رائحۀ. ّمعطر نمود 
 اليوم يوم. آفاق را احاطه مى نمايد و ثبوتش در عوالم وجود تا ابد االباد باقى 

ّاالعظم و انوارش چون نير اکبر کل   عوالم را فرا گرفته و اعمال و افعال حکمّ



 ّ مذکوره در آيۀ مبارکه داشته که اصلش در اراضى مقدسه ثابت و فروعشّشجرۀ طيبۀ
ِ اعلى و اثمار جيدۀ طيبه اش من دون انقطاع حاصل در مأل ّ ّ َ  پس بايد اليوم.... ٰ

ّبه توفيقات رحمانيه کل به اعمال و افعالى قيام نمائيم که نوران  ّيت عالم باشد وّ
 مقصد در. ّاليوم کل طوائف و قبائل عالم در ظلمات افعال و افکار مبتال و هالک 

ّاين بيان آنکه جميع احباى الهى را در کل احيان متذکر فرمائيد که با خلق به صفات ّ ّ 
 .گردد  ّحق رفتار نمايند تا آنکه انتساب حقيقيشان الى ا در نزد عموم ثابت و واضح

  
 ٥٢ ص

  مى٧دهم شهرالجمال                                        
------------------------------------------------------------------------------ 

َ ، کتابت لدى الوجه حاضر و مشاهده شد ّنّسيا صغير ال ّلله در اول ايامالحمد . َ ّ ّ ِ 
ِان الفضل بيد. انش فائز شدى به کعبۀ حقيقى اقبال نمودى و به عرف َ ا  

ُيعطيه من يشاء من خلقه انه لهو العليم الخبير  َ َ َُ ّ ِ  َچه مقدار از نفوس مع. ِ
َطلب و امل در انتهاى عمر خود به عرفان مقصود فائز نشدند و تو از فضل و عنايت َ 

 رۀّ در ظل سد اانشاء. رحمانى در ابتداى عمر به اين فوز اعظم فائز شدى 
ّربانيه محفوظ و ساکن و ذاکر باشى  ّ. 

  
 ٥٣ص 
  مى٨ شهرالجمال                                      ميازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 شيد ازاى دوستان ، به منزلۀ سراج باشيد از براى عالم ظلمانى و به مثابۀ نور با

 اجتناب و جدال و. ّبراى تاريکى ، با جميع اهل عالم به کمال محبت رفتار کنيد 
ّنصرت به اعمال طيبه و اخالق مرضيه بوده و. ّفساد کل در اين ظهور اعظم منع شده  ّ 

ّتمسکوا باالستقامة الکبرى فى امر ربکم مالک الورى ثم. خواهد بود  ّ ُ ٰ َٰ َ َِ 
ِلوا بما امرتم به َاعم فى کتاب ربُ  .ِکم العليم الحکيم ِ

  
 ٥٤ص 

  مى٩دوازدهم شهرالجمال                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

ّيا ابن ابهر ، قسم به انوار آفتاب حقيقت که از افق سجن مشرق و الئح است ضر ُ 
ّنيعه که در کتاب منع آن از قلم اعلى جارى شده به حق راجع و همچنين سبباعمال ش ٰ 

ِاز حق مى طلبيم از بعد کل بما حکم به.  عباد ما بينف ظهور امر است ّقتو َ ََ ّ ّ 



 ّامروز جنود حق و ناصرش اعمال و. ا عامل شوند ، شايد به کلمۀ رضا فائز گردند 
 ُقل. ّئده و قلوب و صدور عباد را تصرف نمود اخالق است ، بايد به اين جنود اف

ّقوى بايادى التسليم و الّتُخذوا ال ضاء انه ممدّرٰ ِ ُ ُکم و رافعکم و ناصرکم وّ ُ ُ 
َمنجيکم من لد َ ِ  .فيع ّرّ الکرسى الکم و ربى اِ ربُ

  
 ٥٥ص 
  مى١٠ شهرالجمال                                  مسيزده

------------------------------------------------------------------------------ 
ّرد و قبول کل.  به مطلع صدق فائز باشى و به ذکرش ناطق  ااى صادق ، انشاء ّ 

ّء در قبضۀ قدرت الهى بوده ، هر چه را قبول فرموده او لدى الکل مقبولشى َ َ 
 اليوم صادق کسى است که. د بوده و هست  او مردوه نمودّبوده و خواهد بود و هرچه را رد

ّمطلع صدق را بشناسد و به او متمسک باشد و اگر نفسى به جميع اعمال حسنۀ مرضيه ّ 
َعامل باشد و از مطلع وحى و مشرق الهام غافل گردد او از غافلين لدى العرش مذکور َ 

ّو همچنين اگر نفسى به جميع کتب الهيه تکلم نمايد و به جميع. است    نصايحّ
ّمنزله ناس را متذکر کند و تصديق حق ننمايد او صادق نبوده و نيست  ّ ُ. 

  
 ٥٦ص 

  مى١١چهاردهم شهرالجمال                                 
------------------------------------------------------------------------------ 

 ايد اهل قبور را از رحيق مختومَ و حزبه ، جهد نمائيد که ش ايا اولياء
 ٰطوبى. قيام به حکمت و بيان است و لکن امروز روز قيام است نه قعود . برانگيزانيد 

ّاز براى نفسى که به اسم حق جل جالله از کوثر بيانش ظاهر و باطن را از غبار ظنون ّ 
 وم باشداو اگر در ن. ّو اوهام مقدس نمود و به قلب پاک به شطر ا اقبال کرد 

 ّ قائم و شنوا و گوياست ، چه که جميع ارکان و اعضاء و شعراتش به محبت اعند
ّحق ظاهر شده و از فضل و عنايتش قوت اخذ نموده و بر خدمت ايستاده   اين قيام را. ّ

 .َضوضاء عالم منع نکند و اين لسان را زماجير اهل امکان از بيان باز ندارد 
  

 ٥٧ص 
  مى١٢ال                                پانزدهم شهرالجم 

------------------------------------------------------------------------------ 
ّامروز اعمال و اخالق ناصر و معين حق جل....  فى االرض  اُقل يا اولياء ّ ِ ُ 
ّطوبى از براى رجالى که لوجه ا به اين دو تمسک. جالله اند  ِ  ٰتقوى.  نمودند ٰ



 ّاگر از اول امر. ّسراجى است منير ، اوست سبب روشنى عالم و علت هدايت امم 
ّمدعيان محبت الهى به اوامر و احکامش تمسک مى جستند حال عالم به نور ايمان ّ ّ 

ّاين ايام از مدعيان محبت وارد شد آنچه که از اعدا. ّمنور مشاهده مى گشت  ّّ 
ُعمرَوارد نشده ، ل ٍ ان المظلوم فى حزن اَ َ  مبين ُ. 

  
 ٥٨ص 

  مى١٣شانزدهم شهرالجمال                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

 جهد کن تا مخمودين را.  به صدق تمام بر مالک انام ثابت و مستقيم باشى  اانشاء
ّه نار مشتعلۀ ربانيه مشتعل نمائى و تشنگان را از اين رحيق اطهر که از شطرب ّ 

 ّاگر اليوم صاحب بصر يافت شود و يک لوح از الواح الهيه. اکبر جارى است بنوشانى 
 را قرائت نمايد و حرارت آن را بيابد به جان در خدمت رحمن قيام کند و از عالم و

 اى صادق ، بحر اعظم جارى و سماء کرم مرتفع و. يد عالميان چشم پوشد و به او بگشا
 بگو اى عباد تا وقت باقى است خود را از رحيق ابهى محروم نسازيد. شمس عنايت مشرق 

  از نار بيان رحمن به اانشاء.... و به ذکر موهوم از مشرق يقين غافل نشويد 
 ّمايد تا کل به فيضشأنى مشتعل شوى که حرارت آن در نفوسى که با تواند تأثير ن

 .ّاعظم فائز شوند و به وجه قدم توجه نمايند 
  

 ٥٩ص 
  مى١٤هفدهم شهرالجمال                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّى را که ضر آن به محبوبدوست لسانًا دعوى دوستى نمايد و فع مرتکب شود امر

 آيا بر چنين نفس چه اليق و سزاوار است ؟ آيا کلمۀ دوست بر او اطالق. راجع شود 
ِميشود و يا به اسم حبيب در نزد محبوب مذکور است ؟ ال و رب العرش العظيم   دوست. ّ

 ّصادق آن است که از کوثر محبت دوست چنان سرمست شود که جز رضاى او نخواهد ، يعنى
ّاز خود املى و خواهشى و خيالى نداشته باشد و کل را در رضاى دوست فانى مشاهده َ َ 

 .حرکت نکند مگر به اذن او و نخواهد مگر آنچه را که رضاى او در اوست . نمايد 
  

 ٦٠ص 
  مى١٥هجدهم شهرالجمال                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاز حق مى طلبيم آن جناب را آگاه فرمايد و بر نصرت امر تأييد نمايد و نصرت آنچه



 ٰدر کتاب بها از قلم اعلى نازل شده به اعمال و اخالق بوده و هست ، اين جنود اقدر
  امروز او جنداوليا را تکبير برسان ، بگ. و اشجع از جنود عالم مشاهده ميگردد 

ّاعمال طيبه و اخالق مرضيه است  َلعمرى به اين جنود. ّبه آن تمسک نمائيد . ّ َ 
 در اين ظهور اعظم فضل اعظم ظاهر و عنايت. ّمدائن افئده و قلوب مسخر شده و ميشود 

ّکل را از سب و لعن منع نموديم و همچنين از اعمالى که سبب حزن و. ٰکبرى مشهود  َ ّ 
ّعلت هم َ  . و غم است ّ

  
 ٦١ص 

  مى١٦نوزدهم شهرالجمال                                    
_________________________________________________________ 
َاى غالم ، به لوح مالک انام از قبل فائز شدى و حال هم فض عليک اين لوح امنع َ 

  قيام نمائى و به استقامت تماما اقدس نازل تا به تمام قلب و جان به خدمت امر
 اليوم بر هر نفسى الزم است که بقدر وسع بکمال حکمت به نصرت امر مشغول. ظاهر شوى 

ُشود ، طوبى لمن فاز و ويل للمحتجبين  َ َ َِ ِ  ّثمرۀ وجود بنى آدم عرفان حق و نصرت. ٰ
  امر الهى استّامر بوده ، هر نفسى به آن فائز به کل خير فائز است و خدمت ، تبليغ

  الزال از رحيق بى اانشاء. ّبه حکمت محضه ، چنانچه در کل الواح نازل شده 
 . ناظر باشى  ازوال بنوشى و به شطر

  
 ٦٢ص 

  مى١٧ّاول شهرالعظمة                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

ّاى دوستان ، آثار اعمال طيبه و اخالق روحانيه به مثابۀ جدولى است که از بحر ّ 
 جهد نمائيد تا از. اعظم منشعب ، به دوام ملک و ملکوت جارى و سارى و دائم است 

  هستند و به انواع مکر و خدعهوشياطين در کمين بوده . اين فيض اکبر محروم نمانيد 
ّتمسک و تشبث  ُنمايند که شايد عاملى را تارک و يا مقبلى را معرض نمايند ّ ِ ِ. 

 ُسکر غرور اکثرى را اخذ نموده و بادۀ نافرمانى عمارات افئده و قلوب را ويران
ِطوبى لعبد جعله ا قائمًا على خدمة امره و ناطقًا بذکره و. کرده  ِ ِٰ َٰ َ َ 

ى حبه و راضيًا بقضاه وَنزله فى کتابه و ثابتًا مستقيمًا علَعام ما ا ّ ٰ 
َمتمسکًا بحبله و متشبثًا بذيله و متوک عليه و مفوضًا امور ُّ ّ  .ه اليه ّّ

  
 ٦٣ص 
  مى١٨ شهرالعظمة                                     دوم



------------------------------------------------------------------------------ 
 ّقسم به اسم اعظم که هر که شنيد حق شنيدن ، از عالم. بوب عالم را بشنويد نداى مح

 فضلش به مقامى. و عالميان فارغ شد و به کمال روح و ريحان به خدمت امرش قيام نمود 
 .ّاست که ذکر و شرح آن از حد بيان خارج و اقالم عالميان از ذکرش عاجز و قاصر 

 مع آنکه در سجن. امت بر امرش قيام نمائيد ّقدر اين ايام را بدانيد و به کمال استق
ٰاعظم بين امم مبتالست کل را به افق اعلى دعوت مى فرمايد  َطوبى لمن. ّ ِ ٰ 

ِتفکر فى هذا االمر و تزين بردا االعمال ، انه من الفائزين المخلصين  َ َ ََ  َ 
لله ربالحمد و  ّ  . العالمين ِ
  

 ٦٤ص 
  مى١٩                       شهرالعظمة                سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 اى حسين ، به اين کلمۀ مبارکه که بمثابۀ سفينه است در درياى عرفان سلطان امکان

 ّماگرچه اين کلمه قديم است ، يعنى مظاهر امر از قبل به آن تکل. ّمتمسک باش 
 اليوم به طراز بديع جديد ظاهر ، چه که اسرافيل حقيقى روح تازۀو لکن نموده اند 

 :معنوى در هياکل الفاظ دميده و آن کلمه اين است 
َمن کان " َ کان اُ له  َ  اگر در اين بحر سير نمائى خود را به روح" . َ

 ّير آفاق به پرهاى شوق وّتازه و اطمينان بى اندازه مشاهده نمائى و در هواى محبت ن
 اشتياق پرواز کنى و به کمال فرح و انبساط و سرور و نشاط بر اين صراط عدل مستقيم

 ّاز حق مى طلبيم جميع را به اين.  حين مرتفع است ّنداى حسين در کل. مشى نمائى 
ُانه لهو المقتدر القدير . فيض اعظم فائز فرمايد  َ . 

  
 ٦٥ص 
  مى٢٠                                ارم شهرالعظمة     هچ

------------------------------------------------------------------------------ 
 اگر.  از ارياح ارادۀ سدره متحرک باشى و به ذکرش ناطق  ااى ورقه ، انشاء

 ردوس راآفتاب عنايت الهى بر تو بتابد و به مقامى فائز شوى که اطوار ورقات ف
 ّمشاهده نمائى و نغماتش را بشنوى البته تمام عمر به ذکر حضرت مقصود ناطق شوى و

 حيات و بقاى خود را در ثناى محبوب عالم صرف نمائى ، چه مقدار از ورقات شب و روز
 ّبه ذکر سدره مشغول بودند ، لکن چون سدره ظاهر شد کل از سموم اوهام ساقط مشاهده

َشدند اال من شا ّ ّقدر اين ايام را بدانيد و در کل احوال شاکر باشيد. ّ ربک ِ ّ ،  
 جميع آنچه در. چه که شما را تأييد فرمود و از کأس عرفانش نصيب عنايت نمود 



 .عالم است به اين مقام معادله نمى نمايد 
  

 ٦٦ص 
  مى٢١پنجم شهرالعظمة                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
ّمقصود از خلق عالم و تصوير آدم عرفان حق جل جالله بوده و اين عرفان بنفسه رحيق ّ 

َحيوان بوده و خواهد بود ، هر نفسى به آن فائز شد به حيات باقيه فائز است  َ. 
ّلله به اين مقام عالى و رتبۀ متعالالحمد   ى فائز شدى و به انوار شمس معانى کهِ

ّاز افق مشيت الهى مشرق است منور گشتى   قدر اين مقام را بدان و از آنچه واقع. ّ
ِتفکرى فيما ورد علينا من اعدا. شده محزون مباش  َ ََ َ َ َيسهل اذًا ا ُ ُ َ 

ّعليک ما رايته فى حب ُ َِ  هه و رضا . ّبا حب دوست ، تلخ ، شيرين و حنظل، 
 زود است که حجبات ناس خرق شود و نتايج اعمال خود را مشاهده کنند و. انگبين است 

ّالبته حکيم عادل از ظالم حق مظلوم را اخذ نمايد . بر خود نوحه و ندبه نمايند  ّ. 
َحمد کن مالک قدم را که به حبش معروفى و لدى العرش. ّانه لهو المقتدر القدير  َ  .مذکور  ّ

  
 ٦٧ص 

  مى٢٢رالعظمة                                      ششم شه 
------------------------------------------------------------------------------ 

 ٰحضرت اعلى در اين مقام در بيان فارسى ذکرى فرمود از قول شيخ احمد احسائى ، عليه
 ّى که قائم به آن تکلم مىال نمود از کلمه اسؤبهاءا ، که نفسى از ايشان 

 ّفرمايد و سيصد و سيزده نفر که در آن روز از اتقيا و نقباى آن ظهورند متحمل نمى
  اصرار فرمودند اگر ازبعد.... جناب شيخ از ذکر کلمه ابا و امتناع فرمودند . شوند 

 بامنين بردار ، برميدارى ؟ فى الفور اؤالم قائم به تو بفرمايد دست از واليت امير
 و ظاهر است: " و نقطه در اين مقام ميفرمايد . ّو امتناع نموده بود که حاشا و کال 

 ّنزد اهل حقيقت که حضرت شيخ کلمه اى را از لسان قائم به او شنواند و او چون متحمل
 قسم به آفتاب قدم که از افق سجن اعظم. انتهى " نشد کافر شد ، ولى ملتفت نشد 

 ّقليد و االوهام تفکر نمايد برّتَر اين بيان منقطعًا عن النفسى دطالع است ، اگر 
 .لع مى شود ّعظمت امر مط

  
 ٦٨ص 

  مى٢٣هفتم شهر العظمة                                       
------------------------------------------------------------------------------ 



 م نازل شده و اين نظر به فضل بحت بوده که شايد اهلَتفسير احسن القصص بما عندالقو
 غفلت و جهل به جبروت علم صعود نمايند ، چنانچه اکثرى از مطالب مذکورۀ در آن

َمطالبى است که نزد اهل فرقان محقق بوده ، و اگر از اول بما اراد َ ّ ّنازل ا  
 ّد که اول امر ، آنمالحظه نمائي.... مى شد احدى حمل نمى نمود و باقى نمى ماند 

 اين نظر به آن بوده که طيور افئدۀ انام. ّحضرت به بابيت خود را ظاهر فرمودند 
َقد ناحت االشياء بما نسب. ّدر آن ايام قادر بر طيران فوق آن مقام نبودند  َ َ َِ 

ّالمقام لو يکون اصليًا حقيقيًا و ما ن هذاَِالَنفسه بهذاالمقام ،  ّ ُ  َفوقه و َ
ِقه يخلق بکلمة من عنده و اشارة من اصبعه َفوق فو ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُِ  و چون ناس.... َ

ّضعيف و محتجب مشاهده مى شوند لذا فض لهم شمس حقيقت به ذکر ذره مشغول و بحر ُ َ 
ّاينست که نقطۀ اوليه به اسم بابيت ظاهر شدند . قدم به وصف قطره ناطق  ّ  و به. ّ

 و. رسد به ذکر واليت و امثال آن اين مقدار هم ناس راضى نشدند تا چه 
  
 ٦٩ص  

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّن مقامات کلها و فوق آن به کلمه اى از بحر جودش ظاهر و موجود گشته ويحال آن که ا

 .به امرى معدوم و مفقود خواهد شد 
 ّاظهار امر حضرت رب اعلى                            

 
 ٧٠ص 

  مى٢٤هشتم شهرالعظمة                                        
------------------------------------------------------------------------------ 

ّقلم اعلى در سجن اعظم احباى خود را ذکر مى فرمايد تا جميع با کمال تقديس و ٰ 
 ّاکثرى از احباء به. ّوثر بيان که در ايام رحمن جارى است بياشامند تنزيه از ک

َساحت اقدس فائز نشده اند و معانى کلمات الهيه را کما ينبغى ادراک ننموده اند  َ َ ّ. 
ّلذا اليوم از شريعۀ اوامر الهيه محروم مانده اند و همچنين بعضى به مشتهيات ّ 

 ّ و آن را به حق نسبت داده اند و عباد بيچارهّنفسانيه به اعمال شنيعه عامل شده اند
 .ع نبوده اند  به متابعت آن نفوس از صراط مستقيم دور مانده اند لّکه از اصل امر مط

 برتو الزم و واجب است که به خدمت امر قيام نمائى و نفوس ضعيفه را از آاليش
 س نازل و اوامرّکتاب اقدس از ملکوت مقد. ّر و مقدس نمائى ّهطّهواهاى نفسانيه م

ّالهيه در آن بى ستر و حجاب ظاهر ، بايد کل به آن عامل شوند   هر عاقلى که فى. ّ
ّالجمله تعقل و تفکر نمايد ادراک مى نمايد که امر الهى مقدس از هواهاى ّ ّ 

 جهد نما تا. ّنفسانيه بوده و هست 



  
 ٧١ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
  ناظر گردند و بماٰىامند و با کمال تنزيه به افق اعلّکل از کوثر تقديس بياش

نز ِل من عندا عامل شوند ُ َ. 
  

 ٧٢ص 
  مى٢٥نهم شهرالعظمة                                       

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّحمن ، مقصود امکان در اين سجن اعظم شما را ذکر مى نمايد و وصيت مىّرَيا عباد ال

 دنيا را سطوت فنا اخذ. ّفرمايد به آنچه که سبب و علت بزرگى و بزرگوارى است 
 ّدوستانى که به حق منسوبند و به اسمش مذکور. نموده و در هر حين آثارش ظاهر و باهر 

ّ به حول و قوۀ مقصود يکتا بر اعمالى قيام نمايند که هر صاحب شمى عرفبايد ، ّ 
 ّ مى طلبيم کلّاز حق. امروز روز خدمت و عمل پاک است . تقديس و تنزيه از آن بيابد 

 حمد کنيد. ّرا از آاليش اعمال مردوده مقدس فرمايد و به آسايش حقيقى فائز نمايد 
 .ّ آفتاب بيان منور فرمود حضرت مقصود را که شمارا به انوار

  
 ٧٣ص 

  مى٢٦دهم شهرالعظمة                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

َبعد از عرفان مطلع وحى الهى و م  شرق اوامر صمدانى ، استقامت از اعظم اعمال بودهَ
 وس مقبله به شأنى مستقيم باشند که جميع اهل ارض اگر بخواهند ايشان رابايد نف .

 نيکوست حال نفسى که از کأس. از بحر قرب دور نمايند خود را عاجز مشاهده کنند 
 اى دوستان ، جهد. استقامت آشاميد و به اين فيض اعظم فائز شد ، اوست از مقربين 

َانه لهو ال.  يقين کشانيد  افقنمائيد تا گمگشتگان وادى اوهام را به  ُاصحّنّ
 .العليم 

  
 ٧٤ص 

  مى٢٧يازدهم شهرالعظمة                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

ِايادى عطاى الهى کل را تربيت نموده و به لسان مظاهر نفس خود جميع من ف َ  ىّ
ّالعالم را به ظهور اسم اعظم بشارت داده و چون نور الهيه از افق احديه طالع ، ّ 



 ّکل به هواهاى  خود مشغول و از او دور ، مگر نفوسى که صهباى معانى را از يد فضل
ُنشهد انهم هم الفائزون . الهى آشاميدند  َ َّ   از رحيق استقامت اانشاء. ُ

 .ت ذاکر باشيد َبياشاميد و به ذکر مطلع عناي
  

 ٧٥ص 
  مى٢٨دوازدهم شهرالعظمة                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاين ايام وارد شد آنچه که شبه و. يا على ، به لسان پارسى نداى مظلوم را بشنو 

َايام الى حين تحت حکم اعداء بوده و در موارد بأسا وّاز اول . مثل نداشته  ٰ ّ 
ّضرا فى سبيل ا صابر و شاکر   ّحزن اين مظلوم از اعمال بعضى از مدعيانو لکن َ

 َايم ا از بعضى ظاهر شده آنچه که قلب را محترق و کبد را. ّمحبت بوده و هست 
 ُ که با کند و زنجير در حبسّايامى. ّگداخت ، چه که ضر اعمال به نفس سدره وارد 

 َارض طا بوديم هر وارد و ناظرى از وجه ، نضرۀ فرح و سرور مشاهده مى نمود و حال
ُلو ينظ ّنى احد ببصر االنصاف و يرانى ليبکى و ينوح لضرى و بالئى ُرَ ِ ُ َ ََ ِ. 

ُلعمر ا بر نب َ  .ٰ عظيم وارد شد آنچه که قلم اعلى گريست و نوحه نمود أَ
  

 ٧٦ص 
  مى٢٩سيزدهم شهرالعظمة                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
ُاگر افق اعلى از زخرف دنيا خاليست  ُ ّدر خزائن توکل و تفويض از براى ورو لکن ٰ  اثّ

َميراث مرغوب العدل له گذاشتيم  َ  ايم ا. ذاشتيم و بر رنج نيفزوديم گنج نگ. ِ
 آنچه را فنا اخذ. ثروت عالم را وفائى نه .... در ثروت خوف مستور و خطر مکنون 

 مقصود اين. ٰنمايد و تغيير پذيرد اليق اعتنا نبوده و نيست مگر على قدر معلوم 
 ه وّمظلوم از حمل شدايد و باليا و انزال آيات و اظهار بينات اخماد نار ضغين

ّبغضاء بوده که شايد آفاق افئدۀ اهل عالم به نور اتفاق منور گردد و به آسايش ّ 
 ّاى اهل عالم ، شما را وصيت مى نمايم به آنچه سبب ارتفاع.... حقيقى فائز 

ّ ا تمسک نمائيد و به ذيل معروف تشبث کنيد به تقوى. مقامات شما است  ّ. 
 . خير است او را به گفتار زشت مياالئيد براستى مى گويم ، لسان از براى ذکر

                             صعود حضرت بهاءا 
  

 ٧٧ص 
  مى٣٠چهاردهم شهرالعظمة                                  



----------------------------------------------------------------------------- 
ٰضل مواج طوبى از براى نفوسى که به کمال ايقان بهُآفتاب ظهور مشرق و درياى ف ّ 

ّافق رحمن توجه نمودند و از تجليات آفتاب حقيقى و امواج درياى معنوى قسمت بردند ّ 
ّبايد عباد و اماء در کل احوال از حق مسئلت نمايند تا جميع را از اين فضل . ّ 

ُانه لهو الغفورالکريم . اعظم محروم نسازد  َ ّ. 
  

 ٧٨ص 
  مى٣١نزدهم شهرالعظمة                                  پا 

------------------------------------------------------------------------------ 
ُاين مظلوم در ليالى و ايام در الواح منزله از سماء مشيت کل را بما ترتفع ِ َ َ ّ ّ ّ 

ّبه مقاماتهم و مراتبهم امر نموده و وصيت فرم ُ ّاعداى حق جل جالله ازو لکن وده ُ ّ 
 ّموعظۀ حسنه و کلمات طيبۀ مبارکه سبيل اوهام را رها ننموده اند ، بلکه بر غفلت
ّو غل و بغضايشان افزوده و اما احبا بعضى پذيرفتند و فائز شدند به آنچه که از ّ ّ ِ 
ّبراى آن از عدم به وجود آمده اند و برخى ادعاى محبت نموده و مى نماي  چونو لکن ند ّ

 .از لسان عظمت جارى " ُعوذبا َن" ّبه اعمال و افعال توجه مى شود کلمۀ 
ُلعمر َ َاز قلم اعلى در مواعظ و نصايح جارى شد آنچه که اگر بر حجر القاء ا ٰ 

ِشود به ياقوت تبديل گردد و اگر بر جبل افاضه شود تراه مهتزًا من کلمة ِ ّ ُ ُ َ 
 در بعضى از الواح امثال اين. بعضى از نفوس تأثير ننموده ُاِ المطاعة و در 

  حزن اين مظلوم و بالياى او از اعدا نبوده و نيست ، چه که در":کلمۀ عليا نازل 
 سبيل الهى آنچه وارد شود محبوب است و به آن راضى و شاکر

  
 ٧٩ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
ّبالياى اين مظلوم از مدعيان محبت بوده و هست و لکن  ّ...." 

  
 ٨٠ص 

  ژوئن١شانزدهم شهرالعظمة                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

 هر. و به ذکر محبوب امکان مشغول باشى  الزال از کوثر عرفان بياشامى  اانشاء
ّنفسى به اسم حق و عنايت حق و تأييد حق از آن کوثر آشاميد کدورت دنيا ّ  هى فانيّ

 .ندارد  ه منع ننمايد و احزان عالم او را از ذکر مالک قدم بازاو را از مقامات باقي
  



 ٨١ص 
 ن ژوئ٢هفدهم شهرالعظمة                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّامروز روزى است که اشراق شمس ظهور کل را احاطه فرموده و مالک اسماء جميع را به

ُطوبى از براى نفسى که به طنين ذباب از مالک مبدء و. ٰافق اعلى دعوت نموده  ٰ 
 ّن انفس موهومه از شطر احديه ممنوع نگشت ، اوست شاربمآب محروم نماند و از ظنو

 به بصر خود در امر الهى نظر نمائيد و به گوش خود. رحيق اطهر و اهل منظر اکبر 
 ُقسم به اسم اعظم هر نفسى اليوم حالوت يک آيه از آيات منزله. آياتش را بشنويد 

 ّرد و به شطر دوست توجهِموات و االرض بگذّسَيابد و ادراک نمايد از من فى الرا ب
ّدر کل حين به حق پناه بريد تا از شر سارقين محفوظ مانيد و اکثر از. کند  ّ ّ 

 ٰند که ناس را ازافق اعلى منع نموده اند و به اوهام خودا سارقين اليوم اهل عمائم
ِتمسک بالعروة. مى خوانند  ُ ِ  َ َِالوثقى معرضًا عن الذين کفروا با َ َ َّ ُ   الخبيرالفرد  ُٰ

  
 ٨٢ص 

  ژوئن٣هجدهم شهرالعظمة                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

ّاليوم بر کل الزم و واجب است که به حبل حکمت ربانيه متمسک شوند و ناس را به ّ ّ ّ 
 ّاى دوستان الهى ، شما را وصيت مى نمايم. ه کشانند ّنصايح مشفقانه به شطر احدي

 ه قابل حزن و سرورانياينقدر بدانيد که دنياى ف. ّبه اعمال خالصه و اخالق مرضيه 
 ّ به عنايت حق به عملى فائز شوى که ذکر آن به اانشاء. هيچکدام نبوده و نيست 

نه لهو المقدا. محزون مباش از فراق . دوام ملکوت باقى و ثابت ماند  َ ُ َ  .ُالعليم الکريم  ُرّ
  

 ٨٣ص 
  ژوئن٤نوزدهم شهرالعظمة                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 مّک و تازه و خرّ از اهتزاز ارياح ربيع رحمت الهى متحر ايا ابراهيم ، انشاء

ّدر جذب آيات حق جل جالله تفکر نما . باشى  ّ  چه مقدار خليل زمان که رايگان به. ّ
 اگر بر عظمت امر. نار رفتند و چه مقدار ذبيح که از مشهد فدا زنده بر نگشتند 

َعظمة لک لَا"از رفع رأس به کلمۀ مبارکۀ آگاه شوى سجده نمائى و بعد   ناطق" َُ
 ٰ اخرى ذاکر گردى و جذب عنايتائى و به کلمۀ مبارکۀّشوى و مجدد به سجده توجه نم

َبه شأنى اخذت نمايد که اگر جسد بشرى اقتضا کند الى االبد متتابعًا مترادفًا ِ 
َلعمرى ظهور اظهر از. ُسجده نمائى و به کلمه اى از کلمات منزل آيات ناطق شوى  َ َ َ 



َشمس است ، مع ذلک مستور و مکنون  َک ظهرت امواکذل. َ َ ج بحر بيان ربَ ِ َ  کُ
ِحمن ، طوبى للالر  .ِ للعارفين اظرين و نعيمًاّنٰ

  
 ٨٤ص 

  ژوئن٥ور                                     ّنّاول شهرال
----------------------------------------------------------------------------- 

ٰ به اسم مالک ورى بر سفينۀاليوم جوهر حمد و ساذج ثنا مخصوص نفوسى است که َ 
ّحمرا جالسند و به استقامت کبرى مزين  َلعمر. ٰ َانوار وجوهشان عوالم بيان و ا  

ّعرفان را منور نموده و نفحات ذکرشان اقاليم برهان و تبيان را معطر داشته  ّ. 
ّايشانند آن نفوسى که از لوم الئمين ممنوع نشدند و از شماتت مشمتين از توجه ِ ُ 

 ٰطوبى از براى.  امم ما بينايشانند مايۀ عالم و مطالع عنايت الهى . باز نماندند 
ّعبادى که به ايشان توجه نمودند و به ذيل حبشان متشبث شدند  ّ  قسم به مالک قدم. ّ

 ايشانند اهل. ّهر نفسى به ايشان توجه نمايد از اخيار در کتاب الهى مذکور است 
َ وصّبها در ملکوت انشاء الذين ُهمَفَ ُ اُ فى کتب القبل و فى الفرقان و فىُ  .البيان  ِ

  
 ٨٥ص 
  ژوئن٦ور                                     ّن شهرالدوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 از هر.  عباد ظاهر شوند ينما بّاليوم محبوب آنکه احباى الهى به اخالق روحانى در 

ّ مدعيان محبت را برهان الزم ،َيحان اهل اکوان استشمام نمايند نفسى روايح ر ّ. 
 پس جهد .ّاليوم فعل مقدم بر قول است . هرچه به لسان آيد مقبول ساحت رحمن نيفتد 

 اگر نفسى دعوى نمايد که از. ّنمائيد تا از کل جوارح اعمال حسنه به ظهور آيد 
ّرضوان ربانى است آن قول بمجرد ادعا ثابت نشود ، بلکه صاحبان شامهاهل  ّ ّ ّ 

 .ّاستشمام نمايند ، اگر استنشاق رياحين نمودند مقبول خواهد شد و اال مردود 
  

 ٨٦ص 
  ژوئن٧ور                                     ّن شهرالسوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّلله آفتاب حکمت الهى در تربيالحمد   ى به فيضّنت اهل عالم مشغول و درياى علم لدِ

ّقائد جيش حق اليوم عقل کلى ربانى و جيش ، اعمال و اخالق. ّکلى ظاهر و مشهود  ّّ 
ِسالح اين جند ، احد از سيوف و سنان ، بى نزاع و جدال . ّطيبۀ حضرت انسانى  ّ  فتحَ
َمن جعل االمر فى قبضته و اٰتعالى . مدائن قلوب نمايند  َ ََ ِفوذ بارادته ّنلَ َ. 



ٰنفوذ کلمۀ الهيه اليحصى بوده و هست  ُ   معدن ازکلمه اى که. اين نفوذ از خلوص ظاهر . ّ
ّتقوى و خلوص لله ظاهر شود او مهيمن و محيط است ، اگر القا شود فى الحقيقه بر ِ ٰ 

 به شأنى مجذوب شوند که شئونات عالم و ما عند االمم ايشان را ازحزبى يا بر جندى 
  عظيم منع ننمايد ايشانند نفوسى که حضرت رحمن در فرقان مىنبأصراط مستقيم و 

ِرجال ال تلهيهم تجارة و ال بيع عن ذکر:  " فرمايد  َ َ ُعيش اين نفوس "   ا 
ُذکر حق تعالى شأنه بوده و خواهد بود  ٰ  ور عالم ايشان را از فرحفرح و سر. ّ
 حقيقى مشغول ننمايد ، بياد دوست

  
 ٨٧ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
ّاز صهباى روحانى که از قلم عنايت جارى است بياشامند و در ظل سدرۀ توکل ّ 

 .بود  ر و ارتقاى عباد بوده و خواهدّبياسايند ، در جميع احيان همشان بر ارتفاع ام
  

 ٨٨ص 
  ژوئن٨ور                                   ّنچهارم شهرال 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ٰطوبى از براى نفوسى که رايات امر الهى را به جنود مشورت حفظ نمايند و احکامش

 ٰ به حکمت انتشار دهند و طوبى از براى رجالى که به عساکر نصايح و مواعظ و علمرا
ّو بيان سلطان اتحاد را بر عرش نشانند تا به نور اتفاق عالم و امم منور و ّ ّ 

حبذا نفسى که به اين مقام خدمت نمايد و او را از. مستريح مشاهده گردند  َ 
 خير و تعويق و ضعف و فقر و سستى ، اختالفأت تّسبب و عل. ختالف حفظ فرمايد شياطين ا

 ّاين خادم فانى از حق سائل و آمل که از نور حکمت و بيان عبادى خلق. بوده و هست 
ِاالمر بيده و. فرمايد و ظاهر سازد تا حراست مقام سلطان بى جند نمايند  َ ُ ٔ َ 

مر الحاکم المقتدر القوى الحکيم آلهوا ُ ُ ُ ِ. 
  

 ٨٩ص 
  ژوئن٩ر                                    ّوالنپنجم شهر 

------------------------------------------------------------------------------ 
ّلله الحمد افئده و قلوب طاهر و مقدس است ، چه. ا ، محزون مباشيد  يا حزب ّ ِ 

ٰکه به خيال ضر نفسى نبوده و نيستيد و به اين آيۀ کبرى   که در کتاب اقدس ازّ
عاشروا االديان کل: " ّمسکيد ّملکوت مقدس نازل شده مت ُ َ  "يحانّالروح و ّالرها بِ

َ من کان لله کان اُ له "يا زين ، َ َّ ِ  بايد . نيست  ّاين ايام را بقائى نبوده و" . َ



 حکمت جميع به اصالح عالم و تهذيب امم و تبليغ امر الهى به روح و ريحان و
 .گردد زود است که آثار قدرت از جهات عالم ظاهر و هويدا. و بيان مشغول باشند  
  

 ٩٠ص 
  ژوئن١٠ر                                      ّالنوششم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
ّ بما يهذب به اخالق العباد متوج به عنايت الهى فائز باشيد و اانشاء ُ ُ  َ  ه وُ

ّيا طبيب ، ناس غافلند و مربى الزم دارند و به معلم محتاجند . ناطق   بايد به. ّ
 .ّعنايات اطباى الهى و حکماى عصر امراض خود را بيابند و در صدد معالجه برآيند 

 .ادراک نمايند ّجهد نمائيد که شايد ناس غافل ثمرۀ اعمال حسنه و اخالق مرضيه را 
وند هر يک خود را مصلح و مهذاگر به اين مقام فائز ش َ ُ ِب و موصل غافلين وُ ِ 

ّقلم مظلوم در اکثر احيان به محبت و شفقت و اتحاد امر. تارکين مشاهده نمايند  ّ 
 فرمود و نصرت مذکوره در الواح را به تصريح تمام ذکر نموده ، معذلک مالحظه مى شود

َال فو الذى خلق العالم. اصالح دانسته اند و از نصرت شمرده اندبعضى فساد را  ََ ّ َ 
ِبکلمة من عنده ، نصرت امر ِ ِبه حکمت و بيان بوده و آن هم به کمال روح و ا  

ّاز حق مى طلبيم جميع را مؤيد فرمايد به آنچه اليوم سزاوار. ّريحان معلق گشته   .است  ّ
  

 ٩١ص 
  ژوئن١١                         ر           ّالنوهفتم شهر 

------------------------------------------------------------------------------ 
 َاز براى عمار عالم از عدم به عرصۀ وجود آمده ايد ، فساد و جدال. بگو اى عباد 

اليوم اگر نفسى سبب حزن نفسى شود ، من اى. شأن انسان نبوده و نيست  َ  ّ ملةِ
َکان ، لدى المظلوم محبوب نبوده   اصل مذهب که از سماء امر الهى نازل شده.... ََ

ّمقصود اتحاد و اتفاق خلق بوده   يا طبيب ، حال مالحظه کن که اين گوهر پاک چگونه. ّ
 ّبه غبار اوهام آلوده گشته و از ظلم نادانان به مقامى رسيده که سبب و علت بغضا

 .اين است زالل کوثر بيان که از ملکوت علم الهى جارى گشته . ده  ش ا عبادما بين
ّطوبى از براى نفسى که تقرب جست و به اسم حق از او نوشيد  ّ  اميد چنان است که. ٰ

َاهل بها بما اراد َفائز شوند و مطالع الفت و اتحاد گردند که شايد به ا ّ 
 .مير آن گردند عنايت الهى و فيوضات رحمانى سبب اصالح عالم و تع

  
 ٩٢ص 

  ژوئن١٢ر                                     ّالنوهشتم شهر



----------------------------------------------------------------------------- 
 به شأنى که اذکار شما در. ّ به کمال حکمت به ذکر حق مشغول باشيد  اانشاء

  مى کنيم شما را به رأفت و رحمت و حلم و امانت و صدقّقلوب تأثير نمايد و وصيت
 ّضيه و اعمالرکه شايد عالم تيره به عنايت سراجهاى اخالق م

 اگر. اين است معنى نصرت که در کتاب نازل شده . ّطيبه روشن و منير گردد 
ّاز نفسى اليوم عملى ظاهر شود که سبب ابتال و ضر   نفسى گردد فى الحقيقه آن عمل بهُ

ات. ظلوم راجع است م قوا يا احبائى عن کلِ َ ُرهه العقول َ ما يکّ  کذلک. َ
ُنصحکم قلمى و يوصيکم لسانى الَي  .ُادق االمين ّصَ
  

 ٩٣ص 
  ژوئن١٣ر                                     ّالنونهم شهر 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّعالم را شبهات علماى ايران از مقصود عالميان ممنوع نموده ، به اوهام متمسکند و

َبعد از هزار و دويست سنه و ازيد ثمرۀ اعمالشان آن. خود را اهل يقين مى دانند  َ 
ٰبود که شنيديد ، کل فتوى بر سفک دم اطهر دادند   شکر کن محبوب يکتا را که. ّ

  الحمد از کأس عرفان. ود و به صراط مستقيم هدايت کرد تأييد فرمود و راه نم
 آنچه حال الزم است حکمت ، چه که. آشاميدى و به ذکر و ثناى مقصود عالم فائز گشتى 

 .ناس در بحر غفلت مستغرقند ، اگر فى الجمله آگاهى يابند بر اعراض قيام نمايند 
 ّع مى يافتند کل قصد مقام مىّالى حين مقصود اين مظلوم معلوم نه ، چه اگر اطال

َنمودند و از شبهات و اشارات و خطيئات خود را به آب رجوع الى ا طاهر نموده ِ،  
 ّاز حق بطلبيد اهل عالم را از کوثر قرب محروم نفرمايد و. قصد طواف مى کردند 
 .اوست قادر و اوست مقتدر و اوست دانا و اوست توانا . از بحر علم منع ننمايد 

  
 ٩٤ص 

  ژوئن١٤ر                                      ّالنودهم شهر
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّالزال اين مظلوم عباد را به آنچه سزاوار مقامات و حفظ مراتب بود وصيت نمود و
  احزاب عالم مشتعل است نبوده ، چه که اصالحمقصودى جز تسکين نار بغضا که در افئدۀ

 ّدر ليالى و ايام ذکر نموديم آنچه را که سبب. قبل از اطفاء نار مشتعله ممکن نه 
ّاصالح و اتحاد و اتفاق نفوس است   اهل عالم اکثرى نصيحت مظلوم را نپذيرفتندو لکن ّ

 طلبيم توفيق عطاّاز حق مى . و عمل نمودند آنچه را که آذان عالم اصغا نموده 
فرمايد تا کل به طراز اعمال طيبه و اخالق مرضيه مزين گردند و بما يحب و ُ ّ ّ ّ ّ 



ّيرضى متمسک  ٰ ّاز عسر و شدت محزون مباشيد ، بعد هر عسرى ، يسر مقدر و. َ ُّ ُ ُ 
 ّهمچنين بعد از شدت ، رخا و اين امور عالم را احاطه کرده و اين نظر به اختالف

 ّالع اقتدار است ، اگر به صلح اکبر فائز شوند عالم به نور اتفاقمظاهر قدرت و مط
 .ّمنور گردد 

  
 ٩٥ص 
  ژوئن١٥ر                                    ّالنو شهرميازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 يق و سزاست که عالم امکان را به نور عرفانحمد ساحت امنع اقدس حضرت مقصودى را ال

ُمزين فرمود و لوح وجود را به طغراى  ُانا الموجود و المعبود " ّ َ  .ّمطرز داشت " َ
 بحر. ّاوست مقتدرى که آسمان بيان را مرتفع نمود و به انجم حکمت مزين داشت 

  ّانش معطر فرمودمعانى را داراى لئالى عرفان نمود و انجمن عالم را به نفحات اسم رحم
ُله الحمد و له الشکر ، له الفضل و له العطاء له الجود و له ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َُ ُ ُ 

 و با اين  سبحان ا با اين ظهور که انوارش غيب و شهود را احاطه نموده ناءّثال
 ندا که آسمان و زمين را فرا گرفته چشمى قابل مشاهده و گوشى اليق اصغا ديده نشد

َاال م ّن شااوست نفسى که شئونات عالم او را از اسم اعظم منع ننمود و .  ا 
 .ّاشارات امم از تغمس در بحر معانى باز نداشت 

  
 ٩٦ص 

  ژوئن١٦ر                                 ّالنودوازدهم شهر 
------------------------------------------------------------------------------ 

َق و سزاست که آفرينش را الجل مشرق آيات و مطلعيحمد حضرت موجودى را ال َ ِ َ ِ 
 شاهد اين بيان کلمۀ مبارکه که از مطلع بيان مقصود عالميان. ّبيناتش موجود فرمود 

ّل و عزَدر کور فرقان اشراق نموده و ظاهر گشته ، قوله ج َ  " ْلوالک لما خلق َ َ  ُتَ
 ّاز او موجود و به طراز اسماء و صفات مزين ، بحر عرفان وهستى مطلق " . َاالفالک 

َ مواج ، لواله ما ظهرت لئاّنير برهان از او مشرق و َ َُ   المعانى و البيان فىلئّ
ّاالمکان و ما برز صراط ا للعباد و ما انتشر حکم الت ُ َ َ َ َ َ َِ  وحيد فى البالدُ

مقامه االعز االعلى و سرٰتعالى  . ٰ َ َ ُ ٰستسر االخفى ُ المُهُ َ  َ َ. 
  

 ٩٧ص 
  ژوئن١٧ر                                   ّالنوسيزدهم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 



 ّحمد و ثنا مقصود ارض و سماء را اليق و سزاست که اراده اش مهيمن و مشيتش نافذ
 ِ کلمۀ عليا نيست بحت را طراز هستى بخشيد و به زينت علم و دانشبه. بوده و هست 

 اوست مقتدرى که حوادث ارض او را از اراده اش منع ننمود ، رحمتش. ّمزين فرمود 
 سبقت گرفته و عنايتش احاطه نموده ، سبيلش نزد اهل بصر واضح و مشهود و دليلش الئح

  و از آاليش به آسايش حقيقى دعوتش آفرينش را اخذ نمودهشو موجود ، جود و بخش
 ّفرموده و از ارسال رسل و انزال کتب ارتفاع مقامات عبادش را خواسته تا کل از

ّر شده ، قابل و اليق ورود در لجۀ بحر احديه شوند و ازّهغبار و دخان دنيا مط ّ ُ 
 .ّ انشاء به ملکوت بقا توجه نمايند ناسوت

  
 ٩٨ص 

  ژوئن١٨                         ر         ّالنوچهاردهم شهر
------------------------------------------------------------------------------ 
ّدر ليالى  و ايام اهل توحيد را ذکر نموده و مى نمائيم و از براى کل اتحاد و ّّ 
ّاتفاق مى طلبيم تا آفاق به نور وفاق منور گردد و اهل توحيد از سطوت م  شرکينّ

ّالى حين اهل ديار توحيد تفکر ننمودند که سبب و علت ضعف ايشان و. محفوظ مانند  ّ 
 اين مظلوم در جميع احيان اهل امکان را به سبيل مستقيم. ّقوت مشرکين چه بوده 

 و لکن اهل توحيد بوده ّسمو و ّعلوالهى دعوت نموده و ذکر نموده آنچه را که سبب 
 جزاى اعمال اکثرى را از فضل الهى و رحمت رحمانى دور. م آذان ممنوع و ابصار محرو

 ّاز حق مى طلبيم نائمين را از نفحات آگاهى بيدار فرمايد و غافلين را از. نموده 
 ّکوثر دانائى محروم نفرمايد تا کل به او راجع شوند و مسئلت نمايند آنچه را که

ّسبب عزت و قوت و ارتفاع است  ّک کلمه ذلت را به عزت و فقراوست مقتدرى که به ي. ّ ّ 
 .را به ثروت و جهل را به حکمت تبديل فرمايد 

  
 ٩٩ص 

  ژوئن١٩ر                                  ّالنو شهرمپانزده 
------------------------------------------------------------------------------ 

ٰامروز بايد کل به افق اعلى ناظر باشند   و از مالک اسماء و صفات حفظ اهل توحيدّ
 را مسئلت نمايند ، چه که نار شرک مشتعل و افق نور توحيد از سحاب ظنون و اوهام

 ٰطوبى از براى نفسى که خود را فى سبيل ا انفاق نمود ، يعنى به ذکر. مستور 
ّحق و ثناى حق و خدمت حق قيام کرد ، اوست از رجالى که مى فرمايد  ّ   ال: "ّ

ِتلهيهم تجارة و ال بيع عن ذکر َ ُال: " و اوست از نفوسى که مى فرمايد  "  ا 
َبقونه بالقول و هم بامره يعَيس َ  .ون لَمِ



  
 ١٠٠ص 

  ژوئن٢٠ر                                  ّالنو شهرمشانزده 
------------------------------------------------------------------------------ 

 الها معبودا مسجودا ملکا بى نيازا                     
 دوستانت را از درياى آگاهى بى نصيب مفرما و از مشاهدۀ انوار آفتاب ظهور محروم 

ّاى کريم از يک شعلۀ نار محبتت عالم را مشتعل نمودى و به يک تجلى از. مساز  ّ 
 توئى سلطانى که. عر فدا فرستادى ْشَه مّات انوار وجهت مقربين و مخلصين را بيّتجل

 به اسمت راية. قدرت کائنات ترا ضعيف ننمود و شوکت امرا از اراده ات باز نداشت 
ُيفعل ما يشاء "  َ  َدر اين ليلۀ دلماء از تو مسئلت مى نمايم دوستانت را. مرتفع " َ

 جت را ارياحسرا. از کوثر معانى قسمت عطا فرما و از حيوة ابدى نصيب کامل بخش 
ّعاصفات خاموش ننمايد و سدرۀ امرت را سيالبهاى عالم از مقر بر نيارد  َ  ذکرت در. َ

ِکام عشاق از هر شهدى شيرين تر و اسمت در مذاق اهل وفاق از ما فى اآلفاق خوشتر ّ ُ 
 اى کريم ، دوستانت را حفظ فرما و بر آنچه. و محبوبتر 

  
 ١٠١ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
ٰانک انت المقتدر على ما تشا. سزاوار است تأييد نما  ُ ّال اله اال انت  ،ءّ َ 
ُالقوى العليم الحکيم  . 

  
 ١٠٢ص 

  ژوئن٢١ر                                    ّالنوهفدهم شهر
----------------------------------------------------------------------------- 

ّوصيت مى کنيم شما را به اعمال طيبه   هر نفسى مقامش از عملش ظاهر و باهر ، چه. ّ
 بعضى از عباد هر عمل. که عمل ، مرآت است و حقيقت عامل در آن ظاهر و هويدا 

 ّنيه بهمردودى را که دوست مى دارند دوستان الهى را به اقوال کذبه و وساوس نفسا
ِان ا بر. نمايند آن ترغيب مى  َ ّعمل طيب از دونش معلوم و. الء ؤِ من هٌءى 

 ٰطوبى از براى نفوسى که گمراهان عالم ايشان. َعرف عامل از عمل منتشر . واضح است 
 .را از مالک قدم منع ننموده و ننمايد 

  
 ١٠٣ص 

  ژوئن٢٢   ر                                ّالنوهجدهم شهر 



------------------------------------------------------------------------------ 
ّبگو اى دوستان ، متحد باشيد و در امر الهى متفق   ّاتفاق آفاق قلوب را به حکمت. ّ

َو بيان تصرف مى نمايد ، معروف از منکر بسى واضح و هويدا ، به مبارکى اسم اعظم ُ ّ 
مسک نمائيد ، منقطعين عن کل منکر و عن کلبه معروف ت َ َُ َ ُ  از. ّناعق کذاب  ّ

ُلعمر. عالم و کدورت آن محزون مباشيد  َ َشما اهل دولت باقيه بوده و هستيد و ا  
 در کتاب به حزب ا مذکور و مسطور ، کدام فضل اعظم از اين فضل است و کدام مقام

ّانا وصيناکم و الذين. غ مبذول داريد اعظم از اين مقام ؟ در حفظش جهد بلي  َّ ِ 
ُآمنوا بما يرتفع به امر َ َُ ِالمهيمن القيوم  ا ّ ِ  با احزاب مختلفه به کمال. ُ

 .ضغينه و بغضا مردود بوده و هست . ّمحبت رفتار نمائيد و معاشرت کنيد 
  

 ١٠٤ص 
  ژوئن٢٣ر                                    ّالنو شهرمنوزده

------------------------------------------------------------------------------ 
َنوصيکم فى آخر القول بتقو  ِى ا ، اوست درعى که هيکل ايمان را حفظ مى نمايد،ۭ

ُدر ظلمت سراجى است نورانى و در حين ضعف قوتى است روحانى و در تنهائى معينى است ّ 
ِاوست عمل مبين و حصن محکم متين ، انسان را از سهام. دائمى و رفيقى است باقى  ُ 

ّشيطان و رماح اهل طغيان حفظ مى نمايد و از براى او اعمال قويه بوده و هست  ِ. 
ّطوبى از براى نفوسى که به او تمسک جستند و به ذيلش. حال به اينقدر اکتفا رفت  ٰ 

 .ّتشبث 
  

 ١٠٥ص 
  ژوئن٢٤                حمة                    ّالرّاول شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
 الها سلطانا ملکا                                

ُاين بضاعت مزجاة به اسمت معروف ، او را به قدرتت بر افراز    جميع السن به. ِ
 از اين قطره نهر ثروت جارى فرما و از بحر فضلت. ّقوتت ناطق و به اقتدارت معترف 

 اين عباد را در. ّتوئى مقتدرى که يک قبضه خاک را بر افالک مقدم داشتى . امواج غنا 
ٰظل سدرۀ عزت مأوى ده و از امطار فضل و عطايت بر ايشان ببار  ّ  توئى قادر و. ّ

ُتوانا ، ال اله اال انت المقتدر العليم الحکيم  َّ. 
  

 ١٠٦ص 
  ژوئن٢٥حمة                                    ّالر شهردوم



------------------------------------------------------------------------------ 
 امروز آفتاب بيان از افق سماء عنايت رحمن مشرق و الئح ، فضل موجود ، رحمت مشهود

 ۀى که به آن فائز شد و اسباب فانيراى نفسٰطوبى از ب. ّآيات نازل ، بينات ظاهر  ،
  به دو روز دنيا قانع،ٰاو را از مولى الورى منع ننمود ُدنيا و سياط غضب  امرا 

 َ چه که نظر به منظر اکبر دارد و قصد ملکوت عنايت مولى البشر ، سبحات او را،نشد 
َيا ايها. منع ننمايد و حجبات حايل نشود   ايد فائز شوى بهُالمقبل ، جهد نما ش 

 ّکل در. عملى که ذکرش در کتاب الهى به دوام ملک و ملکوت باقى و پاينده ماند 
 ّاز حق بطلب شما را تأييد فرمايد بر حفظ. ساحت اقدس مذکورند و به عنايتش فائز 

 ٰطوبى از براى. اين يوم در کتب و زبر به يوم ا مذکور . آنچه عطا فرموده 
  ا خود را فارغ و آزاد مشاهده نمودما سوىن او فائز شد و از نفسى که به  عرفا

 َسبحان ا کتاب اعظم امام عيون ظاهر و مشهود ، مع ذلک به اين و آن مشغول و از .
 بگو سزاوار. آن محروم 

  
 ١٠٧ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
 بگذاريد يعنى ماعند القوم را و. بگذاريد و برداريد . نزد ذکر قدم ذکر حدوث نيست 

 .ّبرداريد ، يعنى آنچه را که از نزد  حق آمده و سبب حيات ابدى و ذکر سرمدى بوده 
 .فرمود  فائز نمود و در سجن اعظم يادت ٰحمد کن مالک عالم را که ترا به آثار قلم اعلى

  
 ١٠٨ص 
  ژوئن٢٦                                   حمة ّالر شهرسوم

------------------------------------------------------------------------------ 
  الهى به اوامر و نواهى مشغول ، يک مقام حکم محو ظاهرّا اکبر ، ايادى امريۀ

 ل ، در افئده و قلوبو مقام آخر حکم عطا باهر ، گاهى فصل مى فرمايد و هنگامى وص
الحب لى " منيرۀ لطيفۀ صادقه از قلم خفى کلمۀ مبارکۀ  ُ  ّمحبتش. مسطور " َ

 ّعالم به حب مشتعل و .در هر دو حالت رحمت است . هم زنده مى فرمايد و هم مى سوزاند 
ّبه حب مزين   سبحان ا افئدۀ اوليائش به مثابۀ يک فؤاد ، ارکانشان. ّ

 ّاولياى حق به يک: " ٰوقتى از لسان مولى اين کلمۀ عليا استماع شد . رکن مانند يک 
 ّفى الحقيقه اين مقام مقدس از" . ِدست آخذند و به يک رجل قائم و به يک پر طائر 

ِطوبى للفائزين . وصف و بيان است  ٰ. 
  

 ١٠٩ص 



  ژوئن٢٧حمة                                  ّالرچهارم شهر 
------------------------------------------------------------------------------ 

 از او بخواه آنچه را که سزاوار و. آسمان گواه بزرگى او و درياها عالمت جود او 
 عيسى بن مريم. ّچه که انسان عالم نيست به آنچه که سبب ضر و نفع است . مصلحت است 

َدر مقام مناجات مع ا عرض ُانت تعلم ما فى نفسى و ال اعلم: "  مى کند َ ُ ََ ََ 
ّاز حق مى طلبيم آنچه را که سبب ارتفاع و ارتقاء و علو و سمو" . ِما عندک  ّ ّ 

ّو جود است عطا فرمايد و آنچه سبب تقرب و ايقان و استقامت است مقدر نمايد  ّ. 
ه على کلان ٰ  .َ قدير و باالجابة جدير شىَ
  

 ١١٠ص 
  ژوئن٢٨حمة                                    ّالررپنجم شه

------------------------------------------------------------------------------ 
ّدر اين کلمۀ بديعۀ مليحه که در چند موضع از قبل از قلم اعلى جارى شده تفکر ٰ 

ليس الفخر لمن يحب : " نمائيد ، مى فرمايد  ِ ُ َ َِ الوطن بل لمن يحبَ ِ ُ َ ِ َ 
َانسان از براى فتنه و فساد و نزاع و جدال خلق نشده ، لعمرى قد" . العالم  َ َ 

ٍخلق المر َ ِ ِ  .اين مقامات اگر به تفصيل ذکر شود الواح کفايت آن ننمايد .  عظيم ُ
ٍيا محمد ، کن الراضى الوجود فراتًا و لمن ضل هاديًا و لکل مکروب  ِ ِ َ َ ُ َ ُِ ّ 

َفرج  .در افئدۀ اهل عالم شويد ّحق ّبايد به اعانت الهى سبب اشتعال محبت . ًا َ
ّبرافروز نار محبت به اسمش تا کل به حرارت آن فائز شوند   کمال سعى و اجتهاد در. ّ

 بسيار حيف است نفوسى که در سبيل الهى حمل شدائد. ّاتحاد احباب مصروف داريد 
 .مانند  ته اند به خود مشغول شوند و از مقصود محجوبّنموده اند و محل شماتت اهل عالم گش

  
 ١١١ص 

  ژوئن٢٩حمة                                     ّالرششم شهر
------------------------------------------------------------------------------ 

ُبسمى الذى به ماج بحر العرفان                        َ ّ 
ّلله از نسمات سحرى که در اول ظهور مرور نمود بيدار شدى و بهالحمد لى ، يا ع  ّ ِ 

ّچه مقدار از خشبهاى مسنده که به گمان خود منتظر ايام. مقصود فائز گشتى   َ ُ َ َ 
 ّالهى بودند و چون آفتاب ظهور اشراق نمود و مجلى طور ظاهر ، مشاهده شد که جز

ِار هوى محترق و فانى شدند ابن مى فرمايد کهاليق نار نبوده و نيستند ، لذا به ن َ 
  به مقامى فائز شوى که شئونات و ايا على ، انشاء. شجرۀ يابسه قابل نار است 

ّکن ذاکرًا باسمى و متمسکًا بحبلى و. امورات دنيا ترا از نصرت امر منع ننمايد  ُ 



ِقائمًا على خدمة امرى المنيع  ٰ َ. 
  

 ١١٢ص 
  ژوئن٣٠                                  حمة  ّالرهفتم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
ٰيا ايها الفائز بلقائى و القائم لدى باب عظمتى ، اگر آنچه در اين ظهور از َ ُ َُ  

 ّ در کمال علو اٰقلم اعلى جارى شد دوستان الهى به آن عامل مى گشتند امر
ّبعضى در بعض مداين و قرى به حق منسوبند و به محبتش فائز و. مشاهده مى شد  ّ  لکن ٰ

 ّانه. تارکند آنچه را که به آن مأمورند و عاملند آنچه را که از آن نهى شده اند 
ُسمع و يرى و يستر و هو الَي ُ َ َ َٰ ُار المشفق الکريم ّتّسُ ُ  هر عملى را اثرى. ُ

 ّ اولياى حق که بر امر قائمند و از افراد اانشاء. لمه اى را ثمرى بوده و هر ک
َلدى ا  ُ شايد هياکل مقبلين به اثواب جديدۀ، مذکور کمال جهد را مبذول دارند َ

ّمبارکۀ تقوى مزين شوند  ٰ. 
  

 ١١٣ص 
  ژوئيه١حمة                                   ّالرهشتم شهر 

------------------------------------------------------------------------------ 
 قسم به آفتاب افق بيان که اگر سطرى از. ُيک کلمه بيفسرد و اخرى مشتعل نمايد 

ّکتاب مکنون فى الحقيقه ظاهر شود کل از عالم بگذرند و به بحر اعظم توجه نمايند ّ.   
  آن از قبل در لوحى از الواح از سماءّحال وجه عالم به ال مذهبى متوجه و تفصيل

ِمشيت نازل ، طوبى للفائزين  ٰ  ّحال در اين ايام که قائد اوهام به کمال سطوت. ّ
 ظاهر و جنود ظنون از جميع جهات محيط و ضعف و سستى در ارکان وجود سارى بايد آن

  وَمع جميع آنچه ذکر شد تغيير. ّجناب به قوت اسم اعظم عالم را مشتعل نمايد 
 ٰطوبى از براى نفسى که. ّتبديل و اخذ و عطا در قبضۀ اقتدار حق بوده و هست 

ّهر کلمه که لله. اليوم به حکمت قيام نمايد و عالم را به نار کلمه هدايت کند  ِ 
 .ّگفته شود او به مثابۀ شجر است ، البته اوراق و اثمار آن در عالم ظاهر گردد 

  
 ١١٤ص 

  ژوئيه٢                               حمة      ّالرنهم شهر
------------------------------------------------------------------------------ 

ُعنقريب اين ايام منطوى شود و اکثر ناس خود را در خسران مبين مشاهده نمايند  ّ. 
 وز هر نفسىامر.  پاينده يابند ِشتى تراب از سلسبيل بيان زندگىُجهد نما تا م



 ٰطوبى. قادر است مالک شود چيزى را که به دوام ملک و ملکوت باقى و پاينده ماند 
ُقل اين الجنود و. از براى نفوسى که به يوم فائز شدند و صاحب آن را شناختند  َ َ ُ 

زاب و اين من اعرض عن رباالح َ َ ََ َ َ َ االرباب ؟ اين الَ  ُفوف و االعالم وّصَ
ُاين االکاليل و  ِاالعراش ؟ قل اين فرح الکسرى و نوح الثکلى؟ فاسلََ  َ َ ُٰ  ُ ُ َٰ 

ُاَ بان ي َ وفِ ّق الکل على ما ينبغى لظهوره و ايامه وَ ِ ِ َ َ َٰ َ  
يؤي َ ِدهم على ذکره و ثناه و خدمة امره العزيز العظيم ُ ِِ  ٰ َ  بايد به عنايت. َ

 َ کوثر استقامت بخشد تا منناطق شوى به آنچه عالم را مشتعل نمايد و در هر حينّحق 
ّلى االرض از رجس ظنون و اوهام مطهر شوند و به طراز علم و يقين مزينَع ّ ِ  .گردند  َ
  

 ١١٥ص 
  ژوئيه٣حمة                                     ّالردهم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاولياى حق به مقام و شأنى فائز شوند که شئونات جبابره و اشارات فراعنه کهبايد 

ُدر مقامى به علماى منکرين و در مقامى به معرضين اهل بيان ناميده مى شوند ُ 
 هر چه امر عظيم و بزرگ است باليا و محن او. ايشان را از کوثر الهى منع ننمايد 

 ى شود ، چه که سماء فضل مرتفع است و بحرامروز باليا و محن ديده نمو لکن بزرگ 
ٰاگر از جهتى کؤوس باليا و رزايا مشاهده شود از جهة اخرى طلعة. عنايت ظاهر  ُ 

ِابهى با يد بيضا کوثر بقا عطا مى فرمايد  َ  .و سارى  َاگر نعيق مرتفع است رحيق هم جارى. ٰ
  

 ١١٦ص 
  ژوئيه٤  يازدهم شهرالرحمة                                 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّبگو اى اولياى حق ، از شماتت معرضين و انکار منکرين محزون نباشيد ، چه که اين

ّامور لم يزل و اليزال دليل بر حق َ ََ ّيت حق جل جالله بوده َ ّ  اگر از شخص نادان. ّ
 مۀ نااليقى اصغا نمائيد بأسى نبوده و نيست ، چه که او و آنچه باغافل جاهلى کل

 "اوست عنقريب به فنا راجع و شما اليوم از کوثر بيان رحمن مى آشاميد و کلمۀ 
ّانتم منى  ّدر اين حين ملکى از مالئکۀ مقربين که طائف حول. اصغا مى نمائيد " ِ َ َ 

َو محبوبى و محبوب من فى الودى ّيا الهى و سيدى و مقص: است عرض نمود   ِموات وّسَ
ّاالرض ، از بحر جود و شمس فضل تو سائلم که صد هزار سب و طعن و لعن در محبتت ّ َ 

ِانک انت من اهل البهاء " ٰبشنوم و يکبار اين گوش به اصغاى کلمۀ احلى  ِ  .شود  فائز" ّ
  

 ١١٧ص 



  ژوئيه٥حمة                                  ّالر شهرمدوازده
------------------------------------------------------------------------------ 

ِبسمى المبين الخبير                             ّ 
 ابر رحمت مرتفع و از سحاب عنايت امطار: يا فيض ا ، لسان فضل مى فرمايد  

 .ّياض حقيقى محروم نماند نيکوست حال نفسى که امروز از فيض ف. مکرمت جارى 
 صل شود تا از کدورات و احزان عالم فارغ وّ قلوب به درياى فرح الهى مت اانشاء

ٍاز کأس بيان رحمن مرة بعد مرة آشاميدى . آزاد گردد  ّ َّ   بر حفظ اانشاء. ًَ
ّاين مقام اعلى مؤي ّآنچه بر کل اليوم الزم و واجب آنکه کمال جد و. د باشى ٰ ّ 

ٰا در تحصيل رضاى الهى مصروف دارند تا به اين نعمت کبرى و عطيۀ عظمى فائزجهد ر ّ 
ّشوند و اين مقام حاصل نشود مگر به فناى محض در اراده و مشيت حق    اانشاء. ّ

ُکل به تسليم و رضا موفق شوند و بما امره  َ َ َ ّ ّشاکر  ا . 
  

 ١١٨ص 
  ژوئيه٦          حمة                        ّالرسيزدهم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
ُلعمر َ َرا ادراک ا هر ذى درايت و ذى انصافى متحير ، الى حين يوم ا ّ 

ّننموده اند و بما ينبغى له آگاه نشده اند ، چه اگر مى شدند کل به استقامت َ َ َ 
ُيوم يقوم ا" از . ت امرش قيام مى نمودند تمام بر خدم  محجوب و به" س ّلناَ

َلعمرک پستى خلق و عدم استعداد ايشان به مقامى است که قلم. اوهامات قبل مشغول  َ 
َاعلى الى حين به لحن خود على ما ينبغى نطق ننموده  َ ٰ  به ارادۀ مهيمنه و. َٰ

ّمشيت نافذه انامل قدرت الهيه حجبات ِّ ِ  ّت را خرق و شق نمود تا ابصار بهو سبحا َ
 ّفى الحقيقه قوۀ باصره و سامعه از براى اين يوم. مشاهده فائز و آذان به اصغا 

 خلق شده و حال مشاهده مى شود تازه بعضى از بى دانشان به اوهامات اهل فرقان
َمتکلمند و ظلم و غفلت به مقامى رسيده حقى که الزال امام وجوه اعدا ظاهر و ّ ّ 

 هر و قائم و معادل جميع کتب الهى از قبل و بعد از سماء بيانش نازل او را نفى مىبا
 .دند ّحد و به گمان خود مؤمن و مونماين

  
 ١١٩ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
ّجميع ذرات متحير َ خذ؟ّ آيا نفوس غافله به چه متمسکند،ّ َ ُلهم ا  ّاز حق مى. َ

  ويوم را بيابندطلبيم نفوسى مبعوث فرمايد که حالوت امر و حالوت بيان و عظمت 
 ّهر نفسى اليوم در ظل. از عالم و عالميان خود را فارغ و آزاد مشاهده نمايند 



 ّاز حق مى. ِسدره وارد او به آفتاب عالم محتاج نه ، تا چه رسد به کرم شب تاب 
 ّ را تأييد فرمايد به شأنى که در ليالى و ايام به حکمت و بيان عباد راطلبيم شما

 استقامت اليوم از اعظم. به افق رحمن دعوت نمائيد و از کأس استقامت بنوشانيد 
 . متعال مذکور است ّىاعمال نزد غن

  
 ١٢٠ص 

  ژوئيه٧حمة                                ّالرچهاردهم شهر 
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّکور از آفتاب قدرت ربانى و. نفوسى که از آذان محرومند به اصغا فائز نشوند 
 ّظهورات صنعت صمدانى چه مشاهده نمايد و کر از تغردات عنادل عرفان چه اصغا کند ؟

 ٰ ، افق اعلى مشهود و فرات معانى از عالم ناطقما بينلسان ا ظاهرًا باهرًا 
ّقلم اعلى جارى و نير بيان از اعلى افق امکان مشرق و الئح ، مع ذلک کل َ َ ُ ٰ ّٰ 

غافل اال عد ِ ِة احرفّ  وجه ربَ  ک ، يعنى نفوسى که از رحيق مختوم به اسم قيومِ
کان فائز گشتند انهم جنود ربآشاميدند و به کوثر عرفان محبوب ام ُ ک و ال 

يعلم جنود رب َ ُ  .ّک اال هو ََ
  

 ١٢١ص 
  ژوئيه٨حمة                                 ّالرپانزدهم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
َبگو در اعمال حزب شيعه تفکر نما ، هزار و دويست سنه و ازيد در مساجد و بر َ ّ 

ّر به ذکر حق جل جالله مشغول و هر حزبى از احزاب به حبلى متمسک مناب  به اسمى ازو ّّ
ّالى و ايام به سب و لعن يکديگر مشغول و خود را اعلم ويث و در لّاسماء متشب ّ 

ّافضل و افقه اهل عالم مى شمردند و چون افق عالم به نير ظهور روشن و مکلم طور ّ 
ّ در سنين اوليه بر اعراض قيام نمودند و بر قطعّظاهر و ناطق کل از عالم و جاهل ّ 

ٰسدرۀ الهيه فتوى دادند  ّبگو لله در ثمرات اعمال آن حزب تفکر نما و انصاف. ّ ّ ِ 
َمطلع ظهور ايمان و مشرق شرايع رحمن را به کفر نسبت دادند و بر منابر. ده  َ 

ٰگفتند آنچه را که سدرۀ منتهى صيحه زد و اهل فردوس اعلى نوح  .ه نمودند ٰ
  

 ١٢٢ص 
  ژوئيه٩حمة                                 ّالرشانزدهم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
 :ى است بزرگ و برهانيست عظيم ، چنانچه خاتم انبياء فرمودند تّاستقامت بر امر حج



َشيبتنى اآليتين  " َ"يعنى پير نمود مرا دو آيه که هر دو مشعر بر استقامت ،  
َفاستقم کما امرت : " بر امر الهى است ، چنانچه مى فرمايد  َِ ُِ َ  حال مالحظه" . َ
ٰحضرت رب اعلى ( فرمائيد که اين سدرۀ رضوان سبحانى   ّدر اول جوانى چگونه) ّ

 َت ظاهر شد که جميع منّ فرمود و چه قدر استقامت از آن جمال احدي اتبليغ امر
 ٰآنچه ايذاء بر آن سدرۀ طوبى. على االرض بر منعش اقدام نمودند ، حاصلى نبخشيد 

 ّوارد مى آوردند شوقش بيشتر و نار حبش مشتعل تر مى شد ، چنانچه اين فقرات واضح
 .ٰتا آن که باالخره جان را درباخت و به رفيق اعلى شتافت. احدى انکار ندارد  است و

 ّشهادت حضرت رب اعلى                             
  

 ١٢٣ص 
  ژوئيه١٠حمة                                   ّالرهفدهم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
ّطوبى از براى منصفى که در اين کلمۀ مبارکه تفکر نمايد و به ي  قين مبين بداندٰ

 :نقطه مى فرمايد . ّکه حق محيط است نه محاط ، زمام ادراک عالم در قبضۀ قدرت اوست 
ُانى انا اول العابدين  " ّ َّ  امروز روز. ّمزاح ننموده ، به حقيقت تکلم فرموده " . َ

 ٰطوبى از براى نفسى که به بصر حقيقى فائز شد و حضرت مقصود را در اين. بصر است 
ِشناخت و ويل للغافلين لباس  ُلعمر. َ َ َاگر منصفى در اين کلمۀ نقطۀ ا  

َانه ال يستشار باشارتى و ال بما ذکر فى البيان : " ٰاولى که مى فرمايد  ُ َِ ُ ّ" 
 .ّتفکر نمايد خود را از عالم و عالميان فارغ و آزاد مشاهده کند 

  
 ١٢٤ص 

  ژوئيه١١        حمة                           ّالرهجدهم شهر
------------------------------------------------------------------------------ 

  خود را محروم منمائيد و از کوثر بيان،از براى عرفان اين ظهور خلق شده عالم 
 رحمن خود را منع مکنيد ، به قلب بشتابيد ، شايد فائز شويد به آنچه که مقصود از

 اگر نفسى يک آيه بياورد اعراض: نقطۀ بيان مى فرمايد . عرفان او بوده خلقت عالم 
 و همچنين در. مکنيد و ساکت باشيد و از او بطلبيد ، شايد به عنايتش فائز شويد 

ٍاذا سمعتم بامر: " ى فرمايد کتاب جزا م َ ِ ّمن عنده فال تقولوا ال ، اال و َ ِ ِ 
ّانتم تقولون ا اعظم من کلشى و ک َل خلق له و کل له عابدون ِ َّ  حال" . ّ

 هر منصفى از. ّاين است آن تفکرى که در کتب قبل و بعد ذکرش بوده . ّتفکر الزم 
 ٰبيانات نقطۀ اولى اين قدر ادراک مى نمايد که اگر ظهور ظاهر نبود به اين کلمه

 آيه وّتکلم نمى فرمود ، چه که هر نفسى اليوم قادر است بر ترکيب يک آيه يا دو 



ّازيد و از عنايت محيطۀ اين ظهور اولياء حق تکلم مى نمايند و ّ َ َ 
  

 ١٢٥ص 
------------------------------------------------------------------------------ 

 بارى چون آفتاب ظهور. مى نويسند آنچه که علما از اتيان به مثل آن عاجز و قاصرند 
ّاز افق مکلم طور ظاهر  ُ و مشرق بود به اين بيانات واضحۀ صريحه ناس را تربيتُ

 فرمودند که مباد در حين اظهار محروم شوند و يا از ايشان امرى ظاهر شود که سبب و
 امر ا لعب اطفال نيست که هر يوم نفسى ظاهر شود و سبب. ّعلت خسران ابدى گردد 

 .ّتشتت و اختالف گردد 
  

 ١٢٦ص 
  ژوئيه١٢                                 حمة ّالرنوزدهم شهر

------------------------------------------------------------------------------ 
 َ مرتعد اين مظلوم بى ستر و حجاب امام وجوه عالمصّدر ايامى که قلوب مضطرب و فرائ

ّقائم و ناطق و کل را به حق دعوت نمود و به صراط مستقيم هد   و چون فى ايت فرمودّ
 ّالجمله امر ظاهر و نور مشرق از خلف حجاب با اسياف مسلوله قصد مطلع نور احديه

 نمودند و گفتند آنچه را که هيچ ظالمى نگفت و عمل نمودند آنچه را که هيچ مشرکى به
ٰاى عباد بشنويد صرير قلم اعلى و حفيف سدرۀ منتهى را اين است. آن عامل نشد  َٰ 

 ّبگذاريد اسماء را  و به بحر معانى توجه.....َمظلوم من على االرض را ّوصيت 
 ّحال بعضى از اهل بيان به مثل حزب شيعه تکلم مى نمايند و اين نفوس هم بعد. نمائيد 

َاز هزار سنه و ازيد ثمرات اعمال خود را به مثل ثمرات اعمال حزب قبل مشاهده َ 
 اين خاشاکهاى عالم را واگذاريد. اى مظلوم را يا قوم ، بشنويد ند.... خواهند نمود 

ّو ذيل را از امثال آنها مقدس و منزه داريد   .ِللعاملين   ٰطوبى. ّاين است وصيت مظلوم . ّ
  

 ١٢٧ص 
  ژوئيه١٣ّاول شهرالکلمات                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
  مقتدرى را اليق و سزاست که به انوار آفتاب حقيقت عالم حکمت و بيان رانحمد سلطا
 هر اسمى از اسمايش بابى است از براى برکت و رحمت و عنايت و فضل و. ّمنور فرمود 

 يش عالمّببه اسم مر.  حفظ امم بوده و هست حفظ و عطا و آثار هر يک سبب نظم عالم و
 فرموده  ،" ّرب العالمين " تربيت نموده و مى نمايد و خود را در کتاب مبين را 

 به. ٰحزب ايران اين نعمت کبرى را تحديد نموده اند و مخصوص خود گمان کردند و لکن 



ُليس الموت.... اسم محيى نفحۀ حيات دميده شد و به اسم قديرش آثار ديگر ظاهر  َ 
ِاال صعود من عال ِآخر الطف من االول و ما هو اال انتقال منٍالى عالم  ٍمّ ُِ ّ ّ َ َ 
ٍمقام الى مقام ّمنقطعين از عباد اين مقام را از حق جل جالله سائل و. َآخر  ٍ ّ 

ّآملند ، چه که روح بعد از صعود عندا حاضر و طائف و بعد توجه به مقام مقدره ّ 
 .از براى خود مى نمايد 

  
 ١٢٨ص 
  ژوئيه١٤                          شهرالکلمات           دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّيا شفيع ، از حق مى طلبيم ترا مؤي  د فرمايد بر امرى که ذکرش به دوام ملک وّ

 ه شايددوستان آن ارض را از قبل مظلوم تکبير برسان ک. ملکوت باقى و پاينده ماند 
َبه قوت ذکر اسم اعظم با پر روحانى در هواء معانى طيران نمايند   ٰطوبى از براى. ّ

 ّنفسى که جناح همتش را طين اوهام از طيران منع ننمود و به قوادم ايقان قصد مقصد
 اى دوستان ، نداى مسجون را. ٰاقصى و ذروۀ عليا و غاية قصوى و افق اعلى نمود 

َبشنويد و بما ينبغ ّى اليام ا تمسک نمائيد و آن تقديس وجود و تنزيه اوستَ ّ 
َاز امورى که شأن انسان را ستر مى نمايد و بما الينبغى ترغيب مى کند  َ. 

  
 ١٢٩ص 
 يه ژوئ١٥                          شهرالکلمات           سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّاز حق مى طلبيم کل را تأييد فرمايد بر اع   ۀّمال و اخالق و کلمۀ طيبۀ راضيّ

 مجادله و محاربه و نزاع و. ّفتح مدائن قلوب به جنود اخالق و اعمال مقدر. ّمرضيه 
ُاز حق بطلبيد مدن و ديار خود را از اشراقات. ّفساد کل در کتاب الهى نهى شده  ُ ّ 

 امانت و ديانت دو. ّاب امانت و نير صدق و نور عدل و انصاف محروم نفرمايد انوار آفت
ٌنيرند که از افق سماء لوح احکام الهى مشرق و الئح ، طوبى لمن عرف و ويل َ َ ََ َ ِ ٰ ّ 

ّو وصيت مى نمائيم کل را به اتفاق و اتحاد . لغافلين ِل ّ َطوبى لمن عمل. ّّ َِ َِ ٰ 
َبما امر به و و َ َ ِ  . العالمين ه ربّلِالحمد ل. ين ارکّتِيل للُ

  
 ١٣٠ص 

 يه ژوئ١٦                         چهارم شهرالکلمات          
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّحمد مقدس از ذکر کائنات مطلع آيات را اليق و سزاست که از قلم تقدير به تسخير



 ّرهًا جميع ملوک و مملوک را در ظل اسمى از اسماء خودُوعًا و کَالم پرداخت و طع
ٰمأوى بخشيد و مقام عطا فرمود ، دوستان را در کل احيان به نعمت بى منتهى که ّ ٰ 

ُمقام وصل و لقاست وعده فرمود و منکران را به نقمت کبرى معذب نمود له الحمد و َ ّ ٰ 
المن  . المتعال ّى الغنّة فى کل االحوال و هوِ

  
 ١٣١ص 

  ژوئيه١٧پنجم شهرالکلمات                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

ّلله الحمد در اين فجر نورانى امطار رحمت نيسانى به اذن حضرت بارى عالم را ِ 
 ِاين فضل و عنايت مخصوص است به ارض ظاهر مشهود و.  فرمود ّتجديد نمود و مزين

ّامطار رحمت رحمانى که از سحاب قلم اعلى نازل اراضى قلوب مطمئنه و نفوس مرضيه ّ ٰ 
 اين فضل عظيم و بى نهايت. ّرا به اوراد معانى و بيان و حکمت و تبيان مزين نمايد 

ِبزرگ ، طوبى للعارفين   ه جميع اهل عالم از اداى شکرشاين نعمت نعمتى است ک. ٰ
 .عاجز و قاصر مشاهده مى شوند 

  
 ١٣٢ص 

  ژوئيه١٨ششم شهرالکلمات                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

 رت مقصودى را اليق و سزاستّحمد مقدس از عرفان و ادراک کائنات بساط امنع اقدس حض
 صراط به او واضح و ميزان به او. که به يک کلمۀ عليا به وعدهاى خود وفا فرمود 

َ به او کامل و به نفخ فى المنسوب و حساب ُِ ِ ِيحة و اضطربتّصِور و ارتفعت الّصِ ُ 
ِالقلوب و مرت الجبال   ُ  بعد از ارتفاع کلمۀ عليا بين ارض و سما هر نفسى. ُ

 ِال نمود عملش مقبول و حسابش کامل و فائز شد به آنچه در قيامت و ظهور ساعت مناقب
َلدى ا ظاهر و هوي  ميع آنچه ذکر شد محروم وجدا و هر نفسى اعراض نمود از َ

تعالى تعالى من وزن الکل بکلمة.  زايد ، حسناتش ناقص شئاتّممنوع ، سي َ َ َ َ ٰ ٰ 
ِمن عند َ و اظهر يومهِ َ  .القلوب  ِکان مکنونًا فى االفئدة و دور و ماّص الما فىشور ّن الَ

  
 ١٣٣ص 

  ژوئيه١٩هفتم شهر الکلمات                                   
----------------------------------------------------------------------------- 

ّقلم اعلى دوستان را وصيت مى فرمايد ب   اهلصشأنى که فرائٰر استقامت کبرى به ٰ
ّظنون و اوهام من خشية االوليا مرتعد شود و از جبين هر يک نير استقامت را ِ َِ َ 



ٰا المقبل الى افقى ، الى حين يوم اَهيا اي. شرق مشاهده کنند الئح و م ٰ ُ ُ 
  ،ّبه لعب و بازيهاى قبل مشغولند و همچنين گاهى به ذکر وصى. را ادراک ننموده اند 

 بگو.  ، گاهى به ذکر مرآت ، گاهى به ذکر نقيب و نجيب و امثال آن ّ ذکر ولىگاهى به
َا است ، ال يذکاين بساط بر چيده شده ، يوم يوم   بگو اى. ّ اال هو ُرُ

 غافلها ، حزب شيعه چه ثمر از اقوال و اعمال و اعتقادات خود برداشته اند ؟ آنچه
ٰکشتند از ارياح سموميۀ نفس و هوى س ّ  حاصل اعمال و اثمار ايشان آنکه. وخت ِ

َاال لعنة ا عل. د نَلم را به بدترين عذاب شهيد نمود عاِبهترين َ  .المين ّظ الىَ
 .حيله ها  ِحال دوستان بايد يکديگر را حفظ نمايند و اخبار نمايند از شعبده ها و مکر ها و

  
 ١٣٤ص 

  ژوئيه٢٠     هشتم شهرالکلمات                               
------------------------------------------------------------------------------ 

ّحمد مقدس از ذکر و بيان و منزه از وصف و تبيان مقصود عالميان را اليق و سزاست ّ 
 نفوسى که صاحب ابصار. که لئالى بحر علم را ظاهر فرمود و بر اهل امکان عرضه نمود 

 ابصارو لکن دند و به کوثر آگاهى فائز ، شناختند و به جان طالب گشتند ديده بوح
 اين. مرمودۀ مريضه از آن محجوب و محروم ، نه به عرفانش فائز و نه به اخذش طالب 
 ّمتاع را مشترى کمياب ، چه که از اطعمه و البسه و اشياى نفيسه و زخارف متلونۀ

ّدنيا مقدس و منزه و مبراست  ّ ّلل. ّ  ه الحمد که به کلمه اش نفوسى از عدم به عرصۀِ
 ايشانند صاحبان بصائر و ابصار. وجود آمدند که هم شناختند و هم به جان طالب شدند 

  مراتبّسمو مقامات و ّعلوو ايشانند عبادى که جميع کتب الهى از قبل و بعد بر 
 ّان منور و شمس بهُارض به وجود ايشان منبت و سماء به نور ايش. ايشان شهادت داده 

 ُاسم ايشان مشرق ، ايشانند ايادى امر بين خلق و ايشانند نفوسى که از اراده و
  

 ١٣٥ص 
------------------------------------------------------------------------------ 
ّمشيت خود گذشته به مشيت و ارادۀ الهى متمسکند ، از خود خيالى ندارند و ّ ّ 

ُلهم العزة و الجالل و لهم. ّه به ذکر و ثناى غنى متعال قائم و ناطقند هموار ّ 
ّفعة و الجمال فى کل عالم من عوالم ربنا العزيز الفضال ّالر ّ ِ ٍِ ّ ُ. 

  
 ١٣٦ص 

  ژوئيه٢١نهم شهرالکلمات                                     
------------------------------------------------------------------------------ 



ّاز حق بطلب بقدرت کاملۀ خود نفوسى ظاهر فرمايد که اليق ايامش و قابل خدمتش ّ 
َباشند و شئون دنيا ايشان را از شأن واحد محروم ننمايد و آن عمل لله وحده است َ ّ ِ.  

عالم مذک َ  هّر الزم دارد و مربى مى طلبد ، چه که اکثرى از خلق غير بالغ مشاهدُ
َ مرضيه به تربيت قيام نمايند ، در اول از لبن لمبايد نفوس راضيۀ. مى شوند  ََ ّ ّ 
ْيتغير طع  َ َ ُه بنوشانند و بعد از اغذيۀ لطيفۀ طيبه تا به مقام کلواُمَ ّ ُ 

َعما تشتهون برسند  َ ّ  ّاين است که بايد در اول امر کلماتى ذکر نمود که سبب و. َ
 ّمراتب سلوک و توجه و آنچه که سبب شوق شود و احداث ناريعنى از . ّعلت اقبال گردد 

ٰمحبت الهى نمايد ، تا فائز شود به مقامى که حفيف سدرۀ منتهى را اصغا کند و آنچه ّ 
ٍ شده تصديق نمايد من غير ريبٰاز قلم اعلى جارى َ ِ َ   .ٍطرابض و اِ

  
 ١٣٧ص 

  ژوئيه٢٢دهم شهرالکلمات                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

ّاميد هست حق جل جالله نفوسى را برانگيزاند که اليق انتشار آثار باشند   از. ّ
ّمبلغين بايد جميع اعمالش لله واقع شود ، از براى حق توجه نمايد و به حق ّ ّ ّ ِّ 

 در. ّع و به اذنش ناطق و به اخالقش مزين و به احکامش عامل ناظر باشد و به او راج
ّشرايط مبلغين مکرر از قلم اعلى جارى شده آنچه که سبب نفوذ و اعالء کلمۀ حق ّٰ ّ 

 ُدر يک مقام اين کلمۀ عليا از لسان مالک اسماء مشرق و ظاهر ،.  خلق است ما بين
ُقوله عز اعزازه  ِ  َينبغى لم: " َ َ َن اراد اَِ َن يسافرَ ِلله ال  ُِ ِ ّ  قالِ

َالکلمة و احياء االموات ان  ِ ُيتوضا بما االنقطاع و يِ َ َ يَزُن هيکله ََ 
َبطراز التسليم و الرضاء و ان يجع ََ ّ ّ ل درعه التِ ُ َ   وَلوکتَ و زاده الَلوسَِ

َتقوى و معينه الصبر و ناصرَلباسه ال َ ُّ ِ االخالق و جنود االعمال اذًاهّٰ َ 
َيؤ ده الماليُ  االعلى و يتحرُ َ َ َ ِ معه اهل ملکوت االسماء کٰ ُ َ.... 
  

 ١٣٨ص 
  ژوئيه٢٣يازدهم شهرالکلمات                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
َدر مراتب تهذيب نفوس و انقطاع و ما ينب ِغى لالمر و ما يليق لالنسان ازَ ُِ َ 

 ّملکوت بيان رحمن نازل شده آنچه که اگر دوستان الهى به آن عامل مى گشتند کل به
 عمر انسان را در دنيا مثل زده اند به مثابۀ طيرى. ّشريعة ا توجه مى نمودند 

ِضح ظاهربا اين بى شأنى وا. که بر ديوار قصرى نشيند ، نغمه سرايد و پرواز کند  ِ 
 ّهويدا و اين فناى سريع عاجل خلق را از حق منع نموده و شئوناتش به شأنى ناس را



ّمحجوب ساخته که به سقر تمسک نموده اند و از ملکوت رحمت گذشته اند  َ   ، افو. َ
 َ ، اگر عرف يک بيان را فى الحقيقه استشمام نمايند و بيابند صد هزار افو

 سرورش مثل. ّش ايشان را محزون ننمايد و از حق محجوب نسازد َامثال دنيا و مکاره
 .سرورى است که در عروسک بازى از براى اطفال احداث مى شود 

  
 ١٣٩ص 

  ژوئيه٢٤ت                                 کلمادوازدهم شهرال 
------------------------------------------------------------------------------ 

ٰاز حق تعالى شأنه سائل و آمل از کلمۀ عليا مبعوث فرمايد نفوسى را که شئونات ّ 
 جميع تکاليف و اموراتى. ظاهره ايشان را مشغول نسازد و از سبيل مستقيم باز ندارد 

 ٰکه سبب ارتفاع امر و ارتقاى وجود و تهذيب نفوس و تربيت عباد است از قلم اعلى
َ ندا فرموده و آنچه سبب ارتقاست اعال نموده ، ما منعتهَجارى و امام وجوه عالم َ َ 

 و مقصود از جبابره و فراعنه در جميع مقامات علمائى. ُالجبابرة و ال الفراعنة 
ّهستند که سبب احتجاب خلق شده اند و بر حق جل جالله فتوا داده اند   غافل کهو لکن ّ

 ّاى کلب مقام و عزى مشاهده شود وعنقريب از بر. آخر امرشان به کجا منجر خواهد شد 
 ّاگر انسان به بصر حق در الواح منزله نظر. از براى آن نفوس ابدًا نخواهد شد 

 .ّنمايد و تفکر کند جميع امورات وارده از بعد را ادراک نمايد 
  

 ١٤٠ص 
  ژوئيه٢٥سيزدهم شهرالکلمات                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّحمد مقدس از قلم و مداد ساحت امنع اقدس حضرت محبوبى را اليق و سزاست که اهل

ٰتعالى تعالى مقتدرى که. بها را به بال تربيت فرمود و به ملکوت بقا راه نمود  ٰ 
 ود و باليا و قضايا را معٰاشجار فردوس اعلى را از خون مرتفع فرمود و بلند نم

ّحدت و تلخى النهايه در کام احبائش احلى از سکر مقدر داشت  ّ ُّ ٰ  اوست محبوبى که. ّ
ّبأسا و ضرا عشاقش را از سبيلش منع ننموده و نخواهد نمود  َلعمر محبوبنا و. ّ َ 

 محبوبکم جان اگر در رهش فدا نشود به خردلى نيرزد و جوهر روح اگر در قدومش نثار
ّاين جوهر را جز صرافان احديه کسىو لکن ردد از صخره پست تر و بى مقدار تر نگ ّ 

 ٰبى بصر اگر در فردوس اعلى وارد شود چه قسمت برد و بى سمع اگر به سدرۀ. نشناسد 
ّطوبى نزديک شود چه استماع نمايد ؟ صرافان اين جوهر گران بها نفوسى هستند که مى ٰ 

ِال يسبقونه بال: " فرمايد  َقول و هم بامره يعملون َ َ  : "و همچنين مى فرمايد " َ
 ُال تلهيهم تجارة و ال بيع"



  
 ١٤١ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ِعن ذکر ا َ . "، آيا گمان مى رود نفسى را موت ادراک ننمايد ؟ ال وا 
ٍکل نفس ّدر اين صورت اگر البته نثار محبوب شود و فداى مقصود ،" . لموت ُ ذائقة ا 

 ٰ از اين ذکر ، چه که صد هزار رتبه اولى و ارجح از ااستغفر. ٰاولى و احسن 
ُاز حق جل جالله سائل و آمل که ابصار کل را به کحل .  ااين ذکر هم استغفر ّ ّ ّ 

 اطن مشاهده نمايند آنچه را که اهلّعرفان منور فرمايد تا جميع به چشم ظاهر و ب
 .ٰنفس و هوى از مشاهدۀ آن محرومند و از عرفان آن ممنوع 

  
 ١٤٢ص 

  ژوئيه٢٦شهرالکلمات                                 چهاردهم  
------------------------------------------------------------------------------ 

 شأن. ّائيم به آنچه که سبب ظهور محبت و اصالح عالم است ّهر يک را وصيت مى نم
ٰاخالق طيبه از اقوى جنود. ّانسان حکمت و مروت و شفقت و امانت و ديانت است  ّ 

  فرمايد تا به مفاتيح اخالق ابوابتأييدّاز حق مى طلبيم دوستان را . عالم محسوب 
ّقلوب را بگشايند و به نور اتفاق آفاق را منور سازند ُنسل . ّ   َاَ ان َ

يؤي دهم و يوفُ َ ُ هم و يقرَقَ َ ِهم اليه فى کل االحوال و ينزل عليهم منَبُ َ ِ ُ ّ 
ِسما العطاء رحمة من عنده و برکة من لدنه  ًِ ُانه هو المقتدر القدير و. ً ّ 

َباالجابة جدير   دوستان را در هر ارض و ديار که ساکنند سالم مى رسانيم و به. ِ
ّ بما ينبغى وصيت مى نمائيم معروف و َ َ. 

  
 ١٤٣ص 

  ژوئيه٢٧پانزدهم شهرالکلمات                                 
------------------------------------------------------------------------------ 

  اجهد نما که مطابق به اين اسم در ارض ظاهر شوى و صدقى که عند. اى مظهر صدقم 
 محبوب بوده آن است که به ثناء نفسش قيام نمائى و به ذکر امرش مشغول شوى ، چه که

ّهيچ صدقى با کلمه اى که لله به آن تکلم مى شود برابرى ننموده و نخواهد نمود  ّ ِ. 
 و از براى صدق. ٰ بلند اعلى فائز شوند پس خوشا حال آن نفوسى که به اين رتبۀ

ٰمراتب اليحصى عند ُآنر است که ذکر آن در اين ورقه نگنجد و از جملۀّ مقد ا  
  فائز امراتب صدقى است که در ميانۀ ناس معروف است و به اين رتبه که انشاء

 شده ، پس سزاوار آنکه جهد منيع مبذول دارى که به صدق اعظم که طائف حول منظر اکبر



ِفهنيئًا للواصلين . است فائز شويد و مرزوق گرديد  َ َ. 
  

 ١٤٤ص 
  ژوئيه٢٨شانزدهم شهرالکلمات                                 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّحمد خداوند يکتا و مقصود بى همتا را که اولياء خود را از علت وجود و سبب هستى

 ّدر کتب قبل و بعد به اين يوم مبارک که سيدّکل را بشارت فرمود و . محروم ننمود 
 فى الحقيقه اگر اقالم عالم و السن امم در وصف اين يوم اعظم. ّايام است وعده داد 

َسبحان الذى اظهر. ّارادۀ ذکر و احصا نمايند البته خود را عاجز مشاهده کنند  َ َ ّ 
َه و انزل آياته و اصطفى اولياه و ايدَنفس َ َ  ٰ َ َِ  ذکره و ثناه وٰهم علىَ ِ 

َاولئک عباد وصفهم بلسان عظمته فى کتبه. ه ِره و احکامِ اوامه و اجراِتبليغ امر َ َ 
ُو صحفه و الواحه بهم تظهر اسماه و صفاته بين عباده  ُ َ َ. 

  
 ١٤٥ص 

  ژوئيه٢٩هفدهم شهرالکلمات                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

ُاين مظلوم چه ذکر نمايد که اذن واعيه به مثابۀ کبريت احمر کمياب و چه بنمايد ُ 
 ّذرات کائنات گواهى دهند که اليوم. که ابصار حديده به رمد اوهام مبتال و ممنوع 

ّ اسماء از سجن عکا مرتفع و تجلنداى مالک  ُ از اين افق مشرق وات آفتاب حقيقتيّ
ّالئح و اسم اعظم به شأنى ظاهر که منصفين عالم از احزاب مختلفه کل متحير و ّ 

ّدر ليالى و ايام مالک انام متحر. مبهوت   َمع انکار اشرار و اغماض اهل اعراض. ک َّ
 و منع  حاسدين و ظلم مفسدين آثار و اطوار سدرۀ مبارکه از هر جهت و شطرى فى

َقل تعالى ا الملک المهيمن القيوم و تعالى من اظهر . الجمله ظاهر َ َ ُ ََ ُٰ ّ ِ 
َامره رغمًا لکل جاهل مردود و تعالى من اظهر من القلم اسرار القدم  َ َ َ َِ َ ٰ ٍ ّ. 

ِ يعرفون ٍمٰطوبى لقو َ. 
  

 ١٤٦ص 
  ژوئيه٣٠هجدهم شهرالکلمات                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
ّاز اول ايام که نار    عالم مرتعد اين مظلوم منصغضب مشتعل و از سطوت ظالمين فرائّ

ّغير ناصر و معين علم انه ال اله اال هو را برافراخت و به اصبع اقتدار ّ ِ َ َ ُ 
َحجبات حايلۀ مانعه را شق نمود و از ميان برداشت و ا  ّمام وجوه کل اظهار امرّ



 .ّفرمود و الواح مقدسۀ مبارکه مخصوص حضرات ملوک و سالطين نازل و ارسال نمود 
 نه ضوضاى عباد منع نمود و نه لهيب بغض و عناد او را. ّبعضى رسيد و برخى متوقف 

ّحق آگاه که در ليالى و ايام چه وارد شد . از ندا باز داشت   حمل نموديم آنچه. ّ
ّمحبة ا هر سمى را شهد نمود و هر غضبى را رحمت .  احدى حمل ننمود را که  و. ّ

  بارتِسٰچون آثار کلمۀ عليا و اقتدار قلم اعلى ظاهر مستورين و محجوبين از خلف 
 ّالسن کاذبه و اسياف شاحذه قصد مظلوم نمودند و در سر مأمورين دولت به

ّستر نموديم و به حق گو لکن تحريک مشغول   سبحان ا مع آن که امواج. ذاشتيم َ
 ّات نيريّبحر بيان الهى و تجل

  
 ١٤٧ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
ٰظهور صمدانى امام وجوه کل ظاهر و مشهود و همچنين سدرۀ منتهى به اثمار ّ 

ٰالتحصى ظاهر و   اى قوم ، يوم موعود آمد ،: رتفع و مى فرمايد ّفيفش در کل حين محُ
ُمع ذلک کل غافل و معرض مگر نفوسى که به. خود را از فيوضات آن محروم منمائيد  ّ 

ّعروۀ وثقى تمسک نمودند و قلوبشان از ما سوى ا فارغ و آزاد  ٰ ُ ُ. 
  

 ١٤٨ص 
  ژوئيه٣١نوزدهم شهرالکلمات                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
َحمد مقدس از بيان سلطان امکان و مليک اکوان را سزاست که از کوثر حيوان عوالم َ ّ 

َمعانى و عرفان را به خلع تازه مزين فرمود و اين کوثر حيوان گاهى به مثابۀ َ ّ َ ِ 
 رطوبات زائده را جذب نمايد. ُابۀ آفتاب مشرق و الئح حروف ظاهر و هنگامى به مث

ّتا حرارت محبت الهى افئده و قلوب مستعده را مشتعل فرمايد ، جلت عظمته و جل ُّ ّ ّ 
َاننى انا " سبحان ا از سدره. ُاقتداره  َ ّّظاهر فرمود تا کل مستعد "  ا 

 چون از سدرۀو لکن نى ّباشند از براى اصغاء نداى الهى در اين ظهور اعظم ربا
ٰمنتهى در قطب فردوس اعلى نداى  ّاننى انا ا مرتفع  کل به جحيم که جزاى" ٰ َ َ ّ 

ّانکار است راجع اال من شا ربنا  َ  .نمودند  ّبارى از شجر پذيرفتند و بر خالق آن رد. ّ
  

 ١٤٩ص 
  اوت١ّاول شهرالکمال                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 به لسان پارسى نداى مظلوم را بشنو ، شايد عباد ارض فائز شوند به آنچه که اليوم



 ّسبحان ا مقامى که در ليالى و ايام به مثابۀ غيث هاطل آيات. از آن محرومند 
 موده اند و خود را اخيار مى شمرند و اهل اقرارا از آن نازل آن را انکار ن

 اکثر اهل عالم به. ّسد اعظم و حجاب اکبر مطالع اوهام بوده و هستند . دانند  مى
ّطوبى از براى قوى قادرى که به. ظنون تربيت شده اند و به اوهام انس گرفته اند  ٰ 

 .گشت ّاصبع ايقان خرق حجبات اوهام نمود و به انوار نير ظهور فائز 
  

 ١٥٠ص 
  اوت٢ شهرالکمال                                     دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 سدرۀ مبارکه به. وقت را از دست مدهيد . بگو اى عباد ، نصح ا را بشنويد 

ٰاثمار التحصى    موجود ، آفتاب حقيقت به انوارّدَحُت ه امواج المشهود و بحر بيان بُ
 ُات محبوبه ظاهر و مشرق ، به چشم خود مشاهده نمائيد ، نه به ابصاريّبديعه و تجل

 ّمغلين و به گوش خود بشنويد نه به آذان معرضين ، شايد به اجنحۀ انقطاع در هواء
 ِبه مرقاة. ائز گرديد معرفت الهى طيران نمائيد و به آنچه اليوم از آن ممنوعيد ف

ّتوکل قصد سماء عطاء الهى کنيد و به سلم تفويض توجه نمائيد  ِ ّ ُ ُانه يقول. ّ ّ 
ٰالحق و يهديکم الى صراط َ ِمن شا فليقبل و من شا فليعرض .  المستقيم هّ ُِ َ ُ َ. 

ُانه هوالمقدس القو ّ  . الغالب القدير ىّ
  

 ١٥١ص 
  اوت٣                 شهرالکمال                     سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّامروز آفتاب ظهور از افق سماء سجن مشرق و الئح و بحر فضل امام وجوه مواج  و َ ُ 

 به ظنون، عباد ، غافل و محجوب و لکن داء ناطق ّنَنار در سدرۀ مبارکه به اعلى ال
 ٰطوبى از براى نفسى که حجبات اوهام را خرق. ربيت شده اند و به اوهام مأنوسند ت

ّاز حق جل جالله به کمال عجز و ابتهال بطلبيد که. نمود و به انوار يقين فائز گشت  ّ 
 اوست کريم و. ِشايد اماء ارض را محروم ننمايد و عباد را از بحر معانى منع نفرمايد 

ُالواحد العزيز العظيم   هوّال اله اال. اوست رحيم  ُ. 
  

 ١٥٢ص 
  اوت٤چهارم شهرالکمال                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 به نام مقصود يکتا                                



 ّله الحمد فائز شدى به آنچه که در کتب الهى مذکورِيا امة ا ، عليک بهائى ، ل 
ّحق جل جالله جميع احزاب عالم و اشياء کلها را به اين ظهور اعظم. و مسطور  ّ ّ 

 شبهات جهال وو لکن ّبشارت داده و کل را از براى اين يوم مبارک خلق فرموده 
ٰاشارات علما و سطوت امرا کل را از بحر بيان مولى الورى منع نمو  ّکل به خود. ده ّ

مشغول و از او غافل اال من شا ربک  َ  زخارف دنيا اهل ناسوت انشاء را محروم. ّ
ّچه بسيار از رجال که از فرات رحمت محرومند و از تقرب به حق جل جالله. داشته  ّ ّ 
اشکرى ربک انه وف. ممنوع  َ ّ ِ ِقک و ايدک و ذکرک فى سجنه العظيم ُ ِ َِ َ  َ َ. 

  
 ١٥٣ص 
  اوت٥م شهرالکمال                                     پنج

------------------------------------------------------------------------------ 
 ذکر حقيقى و ثناء معنوى اهل بها را اليق و سزاست که به هدايت کلمۀ عليا به افق

ّاعلى توجه نموده اند و رحيق مختوم را به اسم ق  ايشانند نفوسى. ّيومش آشاميده اند ٰ
 ايشانند. که کينونت استقامت از استقامتشان ظاهر و حقيقت عرفان از عرفانشان باهر 

 ُانوار عالم از نورشان مشرق و اقبال امم. مشارق حمد الهى و مخازن حکمت صمدانى 
 منع ننمودايشانند نفوسى که سطوت عالم و شوکت امم ايشان را . از اقبالشان پديدار 

 به اصبع.  البالد محروم نساخت ما فىو شبهات و اشارات و تجارات و ثروت عباد و 
 ّبه قوت ملکوتى بر خدمت امر. انقطاع حجبات را خرق نمودند و سبحات را دريدند 

 قيام کردند ، قيامى که سبب قعود مشرکين شد و به اطمينانى که سبب اضطراب معتدين
 به قلوب نورا و وجوه بيضا در. ّنيا سد نشد و حايل نگشت زخارف و الوان د. گشت 

 .ّيوم جزا قصد مقر فدا نمودند ، تاج روح را نثار ره دوست يکتا کردند 
  

 ١٥٤ص 
  اوت٦ششم شهرالکمال                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
 از قبل يک ذبيح مذکور و کتب عالم به وصفش شاهد و گواه و حال هزاران ذبيح از نار
ٰمحبت الهى و نور رحمت رحمانى و عشق حضرت سبحانى قصد مقر اقصى نمودند و به ّ ّ 

ّيک نفس از آن نفوس مقدسه زنده بر نگشت ، مع ذلک ناس متنبه. ٰشهادت کبرى فائز  ّ 
 آيات عالم را فرا. َر اطفاء نور مالک انام ساعى و جاهدند نه ، به غفلت تمام د

ُگرفته و اقتدار حق جل جالله به مثابۀ آفتاب در قطب سماء معانى و بيان مشرق و ّ ّ 
 .الئح 

  



 ١٥٥ص 
  اوت٧هفتم شهرالکمال                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
َاز اول امر الى حين من فى االرض را از. به لسان پارسى آيات الهى را بشنو  ّ 

 .قاب دعوت نموديم ّالرِملوک و مملوک و عالم و جاهل من غير ستر و حجاب به مالک 
ّسبيل واضح و دليل الئح ، آيات نازل و بينات ظاهر ، مع ذلک خلق به اوهام متشبث ّ 

 از حق غافل اال من شا ربک و َّ  معرضين بيان مع آنکه حزب قبل را که خود را. ّ
 افضل اهل عالم مى شمردند ديده اند و در يوم جزا بر آنچه ارتکاب نمودند مشاهده

 ّقل اتقوا ا. ّکرده اند در اين ظهور مجدد به ترتيب حزبى مانند حزب قبل مشغولند 
و ال تت َبعوا سنن الَ ُ ٰاتبعوا من اتي. غافلين ِ َ َ ِ   .ُمبين  ِکم بملکوت البيان و سلطانِ

  
 ١٥٦ص 

  اوت٨هشتم شهرالکمال                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

 ه هاى مختلفه هر يک به وهمفرق. در قرون و اعصاربر منابر به شتم يکديگر مشغول 
ّخود سبيلى اخذ نمود و چون نير ظهور از افق ارادۀ حق جل جالله اشراق فرمود ّ ّ 

ٰکل بر اعراض و اعتراض قيام نمودند و سبب اعظم و علت کبرى اعراض علما و فقهاى ّ ّ 
ٰعصر بود که در سنين اوليه به نفاق قيام نمودند و بر سفک دم اطهر فتوى دادند  ّ ّ. 

ٰعلماى ارض شين و ارض صاد و بالد اخرى عمل نمودند آنچه را که عين عالم گريست و ُ 
 ّسبحان ا مثل شيخ محمد حسن نجفى که قطب علماى ايران. لوح و قلم نوحه نمود 

َبود اول من اعرض مشاهده گشت ، ديگر عمل ساير علما معلوم و واضح  ََ  به قدر. ّ
ِسم ا ّ  بگو اى. حال تازه حرفهاى آن حزب به ميان آمده .  نه َبره از حقيقت امر آگاهَ

ّغافلين يوم ، يوم ا است ، ال يذکر فيه اال هو  ُ  از مغرب اوهام به مشرق. َُ
َاز ما عند الخلق به ما عند. ّيقين توجه نمائيد  َِ ِفرصت را از.  رجوع کنيد  ا 

 .دست مدهيد ، وقت را غنيمت شماريد 
  

 ١٥٧ص 
------------------------------------------------------------------------------ 

ّبه يک آن اين ايام قرون و اعصار معادله ننمايد   بشنويد نداى اين مظلوم را ،. ِ
 جهد. ّايام چون برق در مرور . از ظلم به عدل و از اعتساف به انصاف اقبال نمائيد 

َعبدۀ.  فائز شويد نمائيد شايد به انوار توحيد حقيقى  ّ اوهام خود را موحد مىَ
 ّ ظنون خود را منقطع مى شمردند و چون نير امتحان از افق ارادۀاندانستند و عاکف



 ّابناء خليل و وراث کليم که. ّرحمن اشراق نمود کل در خسران مبين مشاهده گشتند 
 ت را دريدند وايشان را پست ترين احزاب مى شمردند حجبات را خرق نمودند و سبحا

 ّرحيق مختوم را از يد عطاء حضرت قيوم اخذ نمودند و آشاميدند و علماى شنيعه که
ُحين متوقف و معرض  به شيعه معروفند الى ُلعمر. ّ َ َظلمى از آن نفوس ظاهر شد ا  

ٰکه از اول ابداع الى حين شبه آن مشهود نه  ّ. 
  

 ١٥٨ص 
  اوت٩              نهم شهرالکمال                        

------------------------------------------------------------------------------ 
ّآن جناب بايد به حکمت و بيان اهل امکان را على قدر مقدور به ظهور مکلم طور ٰ َ 

 بشارت دهند و آگاه نمايند ، شايد از فرات رحمت مالک قدم که از يمين عرش اعظم
 حزب الهى را تکبير.  بياشامند و زنده شوند و به حيوة سرمدى فائز گردند جارى است

 َبگو يا حزب ا، به. ّمى رسانيم و به عنايت و شفقت و رحمت حق بشارت مى دهيم 
ّسيوف تقوى و اعمال طيبه و اخالق روحانيه حق را نصرت نمائيد ، شايد نار ضغينه ّ ّ 

  است به امطار رحمت رحمانى و کوثر نصايحو بغضا که در صدور اهل مذاهب مشتعل
 ٰ ا ، نداى مظلوم را بشنويد ، شايد صرير قلم اعلىَيا حزب. سبحانى خاموش شود 

 .شما را به مقصود فائز فرمايد و به ذروۀ عليا کشاند 
  

 ١٥٩ص 
  اوت١٠دهم شهر الکمال                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 اى دوستان الهى و اى شاربان رحيق معانى ، ناصر ، جنود ظاهره نبوده و نيست و

 ّبلکه کلمۀ طيبه و اعمال حسنه و اخالق. اسلحۀ موجوده نبوده و نخواهد بود 
 وم را نصرت نمائيد واى اهل بها به جنود اعمال و اخالق مظل. ّروحانيه بوده 

همچنين به جنود صبر و اصطبار ، ل ْال يظهر من احد ما تکِ َ َ َ ٍَ ِ  ِ بهُرَدّ
ُفوس و تضطربّالن ِ َ َ  .جميع جنود عالم به اين جنود برابرى نتواند . ِ به القلوب ُ

 ٰبسا مدن و قرى که به يک عمل پاک به افق. مدائن افئده و قلوب به اين جنود مفتوح 
ّاعلى توج  ٰطوبى از براى نفسى که. ّه نمودند و به ذيل مالک اسماء تشبث جستند ٰ

 .حالوت اخالق را يافت و ادراک نمود 
  

 ١٦٠ص 
  اوت١١يازدهم شهرالکمال                                   



------------------------------------------------------------------------------ 
 ّردبارى ساکن و مستريح و اال هر روز جدالى و نزاعى به مرافقت و بعالم انسانى

 دارد و که ضغينه و بغضا را از عالم برّاز حق متعال اين فانى آمل و سائل. بر پا 
ّاختالف را به اتحاد و نفاق را به وفاق مبدل فرمايد   .توانا  اوست بر هر شيئى قادر و. ّ

  
 ١٦١ص 

  اوت١٢                           دوازدهم شهر الکمال      
------------------------------------------------------------------------------ 

 در ظاهر مالحظه کنيد چه بسيار از نفوس. بخواهد مالک مى شود را امروز هر نفسى آنچه 
 آنکه ذکر خيرکه مساجد بنا نمودند و کنائس تعمير کردند و پل ها ساختند از براى 

  به مکافات آن فائز شوند و همچنين اايشان در ارض بماند و باقى باشد و عند
 ّنفوسى که به صدهزار آمال و رجا و طلب و ابتهال از غنى متعال اوالد خواستند تا

 اثرى از ايشان در ارض باقى بماند و حال آنکه نمى دانند آن اثر صالح باشد يا دون
ّن ايام اگر نفسى به عرفان حق فائز شود و به ثنايش ناطق گردد ودر ايو لکن آن ،  ّ 

 ٰطوبى از. ّبه خدمتش موفق شود ذکرش و ثنايش به دوام ملک و ملکوت باقى خواهد ماند 
 آن ذکر را محو اخذ ننمايد و. ٰبراى نفسى که ذکرش و ثنايش از قلم اعلى جارى شد 

ِکرور اعصار و قرون او را کهنه نکند ، ال ّيزال تازه و خرم در رياض بيان حقُ ّ َ 
 .بوده و خواهد بود 

  
 ١٦٢ص 

  اوت١٣سيزدهم شهر الکمال                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

 بايد. من کشانند به اخالق و اعمال و رفق و مدارا اهل امکان را به مدينۀ رح
ّمدعى محبت الهى اليوم به جميع شئون از دونش ممتاز باشد   قبول امر و اعتراف به. ّ

ّحق محض ادعا نبوده و نيست ، چنانچه جميع ناس اليوم مدعى اين مقامند ،  ّ  و لکنّ
ِلسان العظمة يشهد بکذبهم و افتراهم و غرورهم و غفلتهم و خيانتهم  ِ ِِ ِ ُ َُ  اى. َ

ّ، خالصًا لله حرکت نمائيد و لوجه ا تکلم کنيد دوستان  ِّ ّکلمه اى که لله. ِ ِ 
ّاز سماء قلب حرکت نمايد و از افق لسان اشراق کند البته مؤث  از. ر خواهد بود ّ

ُلعمر. تأثيرات اعمال غافل نباشيد  َ َاگر نفسى به تأثيرات اعمال و اقوال ا  
ّطيبه و خبيثه مط  چ مکروهى التفات ننمايد و جز خير محض وع شود ابدًا به هيلّ

 .معروف صرف از او ظاهر نشود 
 



 ١٦٣ص  
  اوت١٤چهاردهم شهرالکمال                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
ّيا اباالحسن ، وجه عالم متغير است  َ  ما بين مذهب ا و دين ا از براى. َ

ّبر اصنام اوهام عاکفند و از حق جل جالله غافل . ناس قدرى نمانده   هر نفسى. ّ
 ٰ اعلى مذکور وب و از مألّاليوم به عرفان و استقامت فائز شد او از اهل حق محسو

 در هر يوم بالياى عجيبه و غريبه ظاهر ، مع ذلک احدى. مادونش معدوم و مفقود 
ّاز حق مى طلبيم جميع را مؤيد. فى الحقيقه قهر الهى احاطه نموده . تفت نه مل ّ 

 .فرمايد و آگاه نمايد 
  

 ١٦٤ص 
  اوت١٥پانزدهم شهرالکمال                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
 به اخالق. ّجهد نمائيد و به آنچه اليوم سزاوار است متمسک شويد بگو اى اهل بهاء 

ٰدر ليالى و ايام قلم اعلى. نيد و اعمال خلق را هدايت کنيد و کوثر عرفان بنوشا   بهّ
َادراک اين مقام مستور است ، چه که اگر احباى الهى عرف. ذکر نفوس مقبله مشغول  ّ 

ّآن را بيابند و بر علو و سمو آن   شوند البته کل بما يحبه ا قيامّمطلعّ ُّ ّ 
 .نمايند 

  
 ١٦٥ص 

  اوت١٦شانزدهم شهرالکمال                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

 رّمعانى آن تفکاگر جميع عالم فى الحقيقه يک لوح از الواح را قرائت نمايند و در 
 ّيا حبيبى ، آيات و بينات و ظهورات و عالمات ،. کنند جميع را کافى بوده و هست 

ّوا الذى ال اله اال هو به شأنى نازل و ظاهر که جميع السن و اقالم از ذکر ّ 
  متعال طلبّىّيد به کمال تضرع و ابتهال از غنحال با. و بيان آن عاجز و قاصر 

 .ا محروم ننمايد و نعيق ناعقين و ضوضاى منکرين حايل نشود نمائيم که خلق ر
  

 ١٦٦ص 
  اوت١٧هفدهم شهرالکمال                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 مى که قلوب متزلزل بود وّدر ايا. ّ به عنايت حق فائز شديد الحمد اى دوستان ، 



ّارکان مضطرب شما از عنايت مالک اسماء به افق اعلى توجه نموديد و به طراز اعز ّ ٰ 
ّانور ابهى که معرفت حق جل جالله است مزين شديد  ّّ  قدر اين مقام بلند را.... ٰ

 .ّبدانيد و به حبل استقامت متمسک شويد ، چه که شياطين در کمين بوده و هستند 
ٰروزى است که سدرة المنتهى ندا مى فرمايد و جميع را به فردوس اعلى هدايتامروز  ٰ 

ّ چه که نداى حق جل جالله مرتفع و بلند است،تگوش از براى امروز اس. مى نمايد  ّ 
 ، اى دوستان. و روز بصر است ، چه که انوار آفتاب حقيقت از افق ظهور ظاهر و باهر 

 چنين اولياى او از براى نجاتمّ که حق بنفسه و هجهد نمائيد و باليا و رزايائى را
 و چشم نوم را بسا شبها که جان در جسد راحت نبود. شما حمل نموده اند ذکر نمائيد 

 .ادراک ننمود 
  

 ١٦٧ص 
  اوت١٨هجدهم شهرالکمال                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاى دوستان ، شماتت اعدا را در سبيل الهى شنيديد و چه مقدار از صعوبات و مشقات

 ٰمقاماتى از قلم اعلى از براى شما ثبت شده که جميعو لکن که فى ا حمل نموديد 
 ّاليوم بايد به اسم حق مقامات خود را حفظ. عالم نزد ذکرش معدوم و مفقود است 

 .ّائيد ، چه که سارقين بسيارند و از حق به غايت غافل و محجوب مشاهده مى شوند نم
ِاالمر بيد َ ُ َرب العالمين  ا . 

  
 ١٦٨ص 

  اوت١٩نوزدهم شهر الکمال                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

ُ سمع خود اصغا کنند ، ال يغنيهم آذان و بهّمروز بايد کل به عين خود نظر نمايندا ُ 
ّبه قوت حق بر امر بايستيد . ُالعالم و ال ابصار االمم   .امروز روز بيان است . ّ

 . ذکرتان نزد مظلوم بوده و هست. ٰناس غافل را آگاه نمائيد و به افق اعلى هدايت کنيد 
 زمام اهل آن ارض را اخذ نمائيد که. يد به آنچه سزاوار است ّ موفق شو اانشاء

ِاز قبل قلم اعلى کل را اخبار نموده به. مباد غافل شوند و از صراط بلغزند  ّ ٰ 
ُقل فانظروا.ٰظهور خادعين و ناعقين و آنچه از قلم اعلى جارى ظاهر شده و مى شود  َ 

َفيما انزله  َ َانه اخبرکم ب. ن قبل ِحمن مّالرَ َ َما ظهرّ َ ُ و يظهرَ َ  ُ ، عنده علمَ
 .ٍ کتاب عظيم  فىِات و االرضّلسموا
  

 ١٦٩ص 



  اوت٢٠ّاول شهراالسماء                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّ و سزاست که به يک نظر عنايت ذرهّحمد مقدس از عرفان کائنات حضرت مقصودى را اليق
ُرا به طراز آفتاب ظاهر فرمايد و قطره را دريا نمايد و اگر نعوذ  با عنايت َ

 پاک و. هويدا گردد " ّ هالک اال وجهه شىلُک" مخصوصۀ خود را منع فرمايد معنى 
 نموده برهر عارف منصفى اعتراف . ّمقدس است ساحت اقدسش از ذکر فصحا و بلغاى ارض 

 ّاوست مقتدرى که به يک تجلى از.... عجز و هر عالم صادقى اقرار نموده بر قصور 
َتجليات اسم اعظم عالم را منور فرمود و ميزان را ظاهر نمود و صراط را امام وجوه ّ ّ 

ّعباد نصب کرد و به همان تجلى که در مقامى به کلمه ذکر مى شود و در مقامى به مشي  تّ
 .ک ّ اراده و امثال ذلک صور ظاهر و صيحه مرتفع و اهل قبور متحرو در مقامى به

  
 ١٧٠ص 
  اوت٢١ شهراالسماء                                    دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
  محروم نباشيد ، الزال کأس از اشراقات آفتاب حقيقت و رشحات بحر عنايت اانشاء

 عجب است از ناس که مثل. ّمحبت الهى را پى در پى بنوشيد و بياشاميد و بنوشانيد 
 ابصار عباد. چنين يوم مبارکى را از دست داده اند و از عرفانش محروم مانده اند 

ُاز حق جلت عظمته و جل سلطانه سائلم ک. ضعيف و شمس حقيقت در کمال نور و ضياء  ُّ ّ  هّ
 ّانه. ّچشمهاى ضعيفه را قوت عطا فرمايد تا از مشاهدۀ آفتاب معنوى محروم نماند 

 .القدير  ُالمقتدر َلهو
  

 ١٧١ص 
  اوت٢٢ شهراالسماء                                    سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
َيا اباال   به کوثر معانى و بيان که در کلمات الهى مکنون و احسن ، انشاءَ

 يک نفس بهو لکن ّکل به کلمة ا ناطقند . مستور است برسى و از آن بياشامى 
َ ذرهم فى خوضهم يلعبون ُّمقل ا ث" اصغاء کلمۀ مبارکۀ  َ ُِ  جان داد و نفس" َ

ّديگر بعد از اصغاء آيات الهيه که از حد  ّحصاء خارج است از محل خود بر نخاست ،ا ّ
 به لفظ ، ذکر کوثر و سلسبيل. ّاز نفحات ايام محروم ماند و از انوار وجه بى نصيب 

 ٰقلم اعلى در. َمى نمايند و هر دو امام وجوه ظاهر و از آن به غايت بعيد و دور 
 فعت آن بهّکل احيان اهل امکان را نصيحت مى فرمايد به آنچه ظاهرًا و باطنًا من

 خود آن نفوس راجع است ، مع ذلک گوش را از اصغا منع نموده اند و چشم را به حجبات



 .ّهوائيه از مشاهدۀ انوار محروم داشته اند 
  

 ١٧٢ص 
  اوت٢٣چهارم شهراالسماء                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّچه بسيار از عباد که به عرفان حق فائز نشدند و چه مقدار از نفوس که به شرافت
ّعرفان فائز گشتند ، اما بر خدمت امر موفق نگشتند و چه مقدار از نفوس که به ّ 

ّلله به اينالحمد ٰاز قلم اعلى ذکر آن ظاهر نه ، و تو و لکن خدمت قيام نمودند  ِ 
ّاحقر اهل ارض اگر نفحۀ خلوص از او متضوع شود از طائفين. ائز شدى نعمت بزرگ ف َ َ 

َعرش و از اهل بهاء لدى ا محسوب و مقبول است   ٰطوبى از براى نفوسى که ظنون. َ
 .محروم نساخت  و اوهام عباد ايشان را از بحر يقين منع ننمود و ظلم اهل عالم از انوار ظهور

  
 ١٧٣ص 

  اوت٢٤                                   پنجم شهراالسماء 
------------------------------------------------------------------------------ 

َيا احبائى ، ت َمسکوا بحبل االستقامّ َِ بقدرتى و تشبثوا بذيلِة ِ  َ   االصطبارَ
ّباسمى الصب  ود را از فيوضاتّقدر اين ايام را بدانيد و خ. ِار العزيزالحکيم ّ

 يد ، يعنى به ذکر وئ قيام نما اّمال اتحاد بر امربه ک. نامتناهيه محروم نسازيد 
 ّامرى که اليوم سبب و علت اعراض نفسى شود و يا. ثنا و تبليغ امرش مشغول باشيد 

ّعلت حزن گردد نزد حق مقبول نه   .به کمال روح و ريحان با عباد رحمن سلوک نمائيد . ّ
  

 ١٧٤ص 
  اوت٢٥ششم شهراالسماء                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
ّلله به عنايت حق فائزى و به طراز امانت مزين الحمد ّاى برادر مکرم ،  ّ ّ  ّاز حق. ِ

ّجل جالله بخواهيد که جميع احباء را   ّبه آنچه اليوم اليق و سزاوار است مؤيدّ
 اين. ه و ظهورات آن ايشان را از ملکوت باقى محروم نسازد فرمايد تا شئونات فاني

ّکه در باب تجارت و ربح آن نوشته بوديد معلوم است چون آن جناب لله عمل نموده ِ 
ّهر امرى لله واقع ش. اند و از خود مقصودى نداشته اند برکت عنايت شد   ّود البتهِ

 .ُاثر آن در ملک ظاهر مى شود 
  

 ١٧٥ص 



  اوت٢٦هفتم شهراالسماء                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

 نفوسچه مقدار از .  به عنايت رحمن فائز باشيد و از دونش فارغ و آزاد  اانشاء
ّمنتظر ايام الهى بودند و چون نير اعظم از افق عالم طالع جميع امم اعراض نمودند ّ 
ّمگر نفوسى را که حق جل جالله به قدرت کاملۀ خود حفظ فرمود و از ظلمت نفس و ّ 

 قدر امروز را بدانيد ، اصنام اوهام را به اسم مالک انام بشکنيد. هوى نجات بخشيد 
 ّويد ، وصاياى حق را فراموش نکنيد و لئالى کلماتش را در صدفو به افق يقين ناظر ش
ّلله فضلش شما را به خود نگذاشته الحمد . قلب محفوظ داريد   ّدر ليالى و ايام به. ِ

 زود است که عالم ترابى و آنچه در اوست فانى و معدوم. ذکر و ثنايش مشغول باشيد 
 .بت شده باقى و دائم ماند ّشود و آنچه از قلم الهى در بارۀ احباى او ث

  
 ١٧٦ص 

  اوت٢٧هشتم شهراالسماء                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

َ رحمن از  کوثر حيوان که در امکان به به عنايت ادوستان ، انشاءاى  َ 
ُامروز آفتاب کرم مشرق است و بحر. شده بياشاميد و قسمت بريد ّارادۀ حق جارى  َ َ 

 ّدر جميع احوال به حبل ذکر متمسک باشيد و به. خود را محروم مکنيد ، ّجود مواج 
ّثناى حق جل جالله مشغول   شياطين ارض در اضالل عباد کوتاهى ننموده و نخواهند. ّ

 فوظ داريد تا دست خائنين آن راّبايد لئالى محبت  او را به اسم او مح. نمود 
  هميشه اين يوم ظاهرقدر اين ندا را بدانيد.  ندارد آلوده ننمايد و از طراوت باز

 چه مقدار از اوليا و اصفيا که در حسرت نداى الهى جان. نيست و اين ندا مرتفع نه 
 .ائز نشدند فدادند و به آن 

  
 ١٧٧ص 

  اوت٢٨              نهم شهراالسماء                       
------------------------------------------------------------------------------ 

ّحمد مقدس از ادراکات موجودات ساحت عز مقصودى را اليق و سزاست که جميع عوالم ّ 
 اوست توانائى که قدرت عالم. نامتناهى را به دو حرف از غيب به عرصه شهود آورد 

 رتش ضعيف ، بل معدوم بوده و خواهد بود و اوست سلطانى که سلطنتهاى ارض نزدنزد قد
ِقد شهد کل شى بعظمته و قدرته و. ٰظهور ادنى آيه اش مقهور و مغلوب  ِ َ َ َ ِ 

ِسلطانه و خضع کل ذى شوکة لعزه و ظهوره و اقتداره  ِ ٍ ِّ  َ َ َ. 
  



 ١٧٨ص 
  اوت٢٩       دهم شهراالسماء                              

------------------------------------------------------------------------------ 
 امروز روز. بشنويد نداى دوست يکتا را و به آنچه امر مى نمايد عمل نمائيد 

 ّت انوار آفتاب يقين منور شوند و به قدرتّتجلياّ کل از  اانشاء. استقامت است 
 قيم مانند ، چه که شياطين در کمين بوده و هستند و به اسمت امرش مسّو قوت الهى بر

 ٰطوبى از براى نفسى که بر امر به شأنى. ّحق ناس را گمراه نموده و مى نمايند 
 ّ کل از حرارت بيان اانشاء.  ا قادر بر منع آن نباشد ما سوىقيام نمايد که 

 ّو به شأنى در حب ا ظاهر باشند کهّرحمن مشتعل شوند و از حالوت ذکرش متلذذ 
 .ّسبب و علت جذب قلوب عباد شود 

  
 ١٧٩ص 
  اوت٣٠ شهراالسماء                                   ميازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 امروز روزى. اوهام قبل فارغ شويد ّاى دوستان ، جهد کنيد تا بالمره از ظنون و 

 هه و اذکار باقيى خود و منتسبين خود مقامات عالياست که انسان مى تواند از برا
 ِقسم به انوار وجه محبوبى و محبوبکم که ذکر اين يوم امنع اقدس در. تحصيل نمايد 

ْين جميع کتب الهى بوده ، قدرش را بدانيد و بما َبغى له قيام کنيدَ  يار ازه بسچ. َ
 ّناعقين ظاهر شده و مى شوند ، چنانچه از قبل که نير امر از افق عراق مشرق بود

ٰجميع را به نعاق ناعقين و طيور ليل اخبار فرمودند و البته آنچه از قلم اعلى ّ 
ّاز حق بخواهيد تا کل را به عنايت خود محفوظ دارد . نازل شده ظاهر خواهد شد  ّ. 
ّين يوم اعز اقدس به معرفة ا فائز شد و از رحيقهر نفسى فى الحقيقه در ا َ َ 

 اگر فى المثل جنود و صفوف عالم بر منعش قيام. بيانش آشاميد او محفوظ بوده و هست 
  جميع اهل بهاء به اين اانشاء. نمايند هر آينه خود را عاجز مشاهده کنند 

 .ّ نورا مزينند ّاثواب مقدسۀ
  

 ١٨٠ص 
  اوت٣١اء                                   شهراالسممدوازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 که به اعلى ّز نداى کل کتب را اصغا مى نمايداگر آذان حقيقى يافت شود امرو

  را احاطه نموده وآفاق، آيات . ٰاء مقبلين خود را به افق اعلى دعوت مى نمايند ّلندا
ّبينات ، عالم را پر کرده و اشراقات انوار آفتاب معانى و بيان کل را اخذ نموده ِ ِ ِ  َمع   ،ّ



 ذلک ديده مى شود آنچه که انسان حيا مى نمايد از ذکرش و شنيده مى شود آنچه که
َاال. لسان عاجز است از بيانش  ُبيده يفعل ما يشاء و يحکمُمر َ َ َُ ُ َُ ُ ما يريد ِ  وُ

 .ُالعزيز الحميد  هو
  

 ١٨١ص 
  سپتامبر١سيزدهم شهراالسماء                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّحمد مقدس از انفاس عالميان ساحت اقدس حضرت محبوبى را اليق و سزاست که جميع

 که خلق اوست در مقام اشاره" واو " و " ها " ِ بيان يک معنى حرف الفاظ عالم از
 ّکل.  سبحان ا الفاظ را چه رتبه تا ادراک نمايد و عرضه دارد . عاجز و قاصر است

 ُتعالت عظمته. اشياء و مظاهر اسماء نزد يک آيه از آيات عظمت او منصعق و مدهوشند 
ٰو تعالى سلطانه و تعالى  ّقوۀ اراده اش يوم قديم را به . هُتداره و اق عزُٰ

َطراز جديد مزين نمود و به خود نسبت داد به شأنى که گويا ابدع از او در عالم َ ّ 
 .مشهود هر قديمى ساجد اين جديد بوده و هر مکنونى خاضع اين. کون نيامده و نخواهد آمد 

  
 ١٨٢ص 

  سپتامبر٢چهاردهم شهراالسماء                                
------------------------------------------------------------------------------ 

َيا ابا الحسن ، انشاء َفائز باشى و در کل احوال به افق  بما ا ّاراده ا ُ َ َ 
 قسم به لؤلؤ بحر توحيد و اشراق آفتاب تفريد يک قطرۀ بحر رضا را. رضا ناظر 

 امروز . ٰطوبى از براى نفسى که  ناطق شد و الى ا سائر.  ننمايد بحور عالم معادله
 ٰطوبى از. شمس عنايت مشرق است و آفتاب شفقت طالع و سماء رحمت مرتفع 

 .براى نفوسى که به جهت اين دو روز فانى خود را از ملکوت باقى محروم ننمودند 
  

 ١٨٣ص 
  سپتامبر٣             پانزدهم شهراالسماء                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 َ به طراز امانت و صداقت و استقامت امام وجوه عباد ابگو اى دوستان ، انشاء

ّظاهر شويد تا جميع از اشراقات انوار اين شموس منور و مزين شوند   هر عملى که. ّ
 در هر حال به. ُوجه ا ظاهر شود او به مثابۀ شمس مشرق و منير است ِصًا لخال

معروف متمسک شويد و بما نز ُ  بايد نفوس مستقيمه مطالع.... َل فى الکتاب ناظر ّ
ّشموس اخالق روحانيه واقع شوند و مشارق اعمال طيبه مالحظه گردند   ّکل را بما. ّ



ّينبغى متذکر دار  َ َيا اباا. َ  ثقل حرص و آز آذانو لکن لحسن ، ندابسيار بلند است َ
 ّاز حق بطلب حجبات مانعه را به ذراع قدرت خرق نمايد و. را از اصغا منع نموده 

 .ٰجميع را به فردوس اعلى هدايت فرمايد 
  

 ١٨٤ص 
  سپتامبر٤شانزدهم شهراالسماء                                 

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام خداوند بى مانند                             

  طاهره و انجم اوّانسان را به مثابۀ سماء مالحظه نما ، شمس و قمر او اعمال طيبۀ 
ّ جميع اولياى حق به اين طراز امنع اقدس مزين  اانشاء. ّاخالق روحانيه   شوندّ

 ّامروز بحر آگاهى مواج و شمس دانائى مشرق ، بشنويد و بيابيد تا پاينده بمانيد .

َدر هر حرفى از آن بحر حيوانو ُکلمۀ مطاعه محيى جان و روان بوده و خواهد بود  . َ 
ّمستور ، طوبى از براى نفسى که از او آشاميد و به طراز بقا مزين گشت   ّانه. ٰ

ُيعطى و يمنع و هو  َ َ  .ُالعزيز الحکيم  ُالمقتدرُ
  

 ١٨٥ص 
  سپتامبر٥هفدهم شهراالسماء                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 يا حسين ، مظلوم آفاق را اهل نفاق احاطه نموده و در اطفاء نور الهى و اخماد نار

 آيا آبا و اجداد ايشان که از قبل بر اين امور. ّ ربانى به کمال جهد قائمند سدرۀ
ُکمر بستند چه نفعى حاصل کردند ؟ لعمر َ َخسران نمودند امرى را که تدارک آن ا  

 .ّغافل از آنکه حق بيدار و مراقب و لکن محال است ، نفوس غافله هم متابعت نمودند 
ِطوبى لک يا حسين بما سمع َ َ َ  ّالحسين ، آن حسينى که جميع عالم را حق به  نداءَتٰ

 اوست ظهورى که مى فرمايد جميع انبيا و مرسلين. ظهور او بعد از قائم بشارت فرمود 
َدر ظل علمش جمع مى شوند ، يعنى به تصديق امرش فائز مى گردند  َ  حمد کن مقصود. ّ

 .ٰلى فائز فرمود عالم و مالک قدم را که ترا به اين رتبۀ عليا و مقام اع
  

 ١٨٦ص 
  سپتامبر٦هجدهم شهراالسماء                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاليوم يومى است که جميع اشياء از نفحات بيان مالک اسماء محظوظ و مسرورند و کل

 نيکوست حال نفسى که به انوار اين. ّفحۀ روحانيه در جذب و شوقند آفرينش از اين ن



 جهد نما جهد. ائز گشت ف و به فيوضات منزله از سماء کرم ّيوم امنع اقدس منور شد
ّبليغ که شايد عرف قميص رحمانى را در اين ايام بيابى و به مدينۀ ابديه راه ّ 

 بسى از عباد و. ند و از او محجوب يابى و نباشى از نفوسى که به ذکر مقصود مشغول
 ّاماء که در ليالى و ايام به ذکر دوست ذاکر بودند و لقايش را آمل و چون کشف حجاب

َاز حق مى طلبيم که آن امه را. ّشد از او محتجب ماندند و به غيرش توجه نمودند  ّ 
 ّتوجهّاز بحر جودش محروم نفرمايد و از امائى که به وجه رحمانى در ايام ظهور 

 .محسوب فرمايد  نموده اند
  

 ١٨٧ص 
  سپتامبر٧نوزدهم شهراالسماء                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
َيا امة َحمد کن سلطان غيب و شهود را که ترا مؤيد فرمود بر اقبال و ا ، ّ 
 بگو از براى توست حمد اى. ّن در يومى که کل محروم و ممنوع مشاهده گشتند عرفا

 ّمحبوب من ، چه که مرا مؤيد فرمودى بر عرفان نفسى که علما و عرفا و ادبا و فقها
 ّاز عرفانش محرومند و از تو مى طلبم اى پروردگار من مرا موفق فرمائى بر استقامت

 َل بايد حکمت امام عين مشاهده شود تا فراموشىالزا. و بر آنچه رضاى تو در اوست 
ّاين است وصيت حق جل جالله عباد و اماء خود را . او را نيابد  ّ ّبرحق توکل. ّ ّ 

ّان االمر بيده يفعل ما يشاء لمن يشاء انه لهو. کن  ُ ُ َ ََ َ  المختار  ُالمقتدر. 
  

 ١٨٨ص 
ّاول شهرالعزة                                        سپتامبر٨ّ

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّ از درياى عنايت الهى در کل حين قسمت برى و از آفتاب بخشش ايا طالب ، انشاء

َاى طالب ، به حق وحد. يزدانى نصيب بردارى  َ  ه ناظر باش و با اولياى او به کمالّ
 ا مخصوص نفوسى که از خود فانى مشاهده شوند و طايف حول اراده وّمحبت رفتار نم

ّمشيت حق باشند   ِلوجه ا در اين شب ماه مبارک. بشنو نداى ناصح خبير را . ّ
ّرمضان به تو توجه نموده و نصيحت مى فرمايد به کلماتى که عرف آن عالم را معطر ّ 

 قسم به آفتاب ظهور.  ام ناظر باش ّدر سبيل محبتم از خود بگذر و به اراده. ساخته 
 ّکه از افق سماء معانى مشرق است اگر به آنچه ذکر شد تمسک نمائى اثر و ثمر آن را

ّهر نفسى امروز در مشيت و ارادۀ حق فانى شد البته حق. بزودى مشاهده کنى  ّ ّ ّ 
 .ه فائز فرمايد نمايد و به مقامات عاليٰتعالى شأنه او را بلند 

  



 ١٨٩ص 
  سپتامبر٩ّ شهرالعزة                                     دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّ اميد چنان است که کمر خدمت را محکم ببنديد و در اتحاد احباب سعى اانشاء

ِده تفکر فرمائيد و من غيرٰبليغ مبذول داريد و در آنچه از قلم اعلى جارى ش ّ 
ّآن وقت لذت عبوديت و لذت اطاعت را مى. مالحظۀ خود و عالم به آن عامل شويد  ّّ 

 يابيد و او را بر جميع لذائذ دنيا اختيار مى نمائيد و بعد از ارتقاى به اين مقام
ّبلند اعلى عنايت حق را مشاهده مى فرمائيد و در آن وقت به اين مقام فائزيد که ٰ 

ِالق: " فرموده  َ نفسک ثم تعال َ َّ ُ"و هر نفسى به اين مقام فائز شد او از بحر  
 .برده ّوصال آشاميده و از لقاى الهى که اول و افضل و اعظم از جميع اعمال است قسمت

  
 ١٩٠ص 
  سپتامبر١٠ّ شهرالعزة                                     سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 حمد و ثنا مالک اسماء و فاطر سماء را اليق و سزا که کلمه اش از براى مشرکين سيف

 ّاوست  قيومى که. دين و مقبلين برهان بالغ و نور ساطع ّحقاطع است و از براى مو
 و شريف به او دعوت فرمودختم رحيق را به اصبع اقتدار گشود و اهل عالم را از وضيع 

 ٰطوبى از براى مقتدرى که سطوت ظالمين او را ضعيف ننمود و از اقبال. و راه نمود 
َسبحانک يا اله الوجود و مالک. باز نداشت  ّلک بالکلمة التىهود اسّش الغيب و الَ ِ 

َبها ظهرت من االرض کنوز َ َِ َها و من اآلفاق انوارَ ِ ِها و من البحار لِ  هائِئالِ
َدرة ماکان مستورًا فيها بان تؤّسِو من ال ُ د اولياک على ذکرک و ثناک ويَ ٰ  َ 

ْصرة امرک بالحکمة التى انزلن َ َ ّ ِ  .ها فى کتابک َتِ
  

 ١٩١ص 
  سپتامبر١١ّچهارم شهرالعزة                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
حقيقت و کينونت حمد و ثناء مخصوص بساط امجد اقدس حضرت محبوبى را اليق و سزاست 

ّاولياى خود را از نعمت هاى ابديه و مائده هاى سرمديه محروم نساخت ، قلب عطا که ّ 
 ّفرمود تا به افقش اقبال نمايد و وجه بخشيد تا به شطرش توجه کند ، لسان کرم نمود

  ارض و سماءما بينه ذکرش ناطق و سمع عنايت شد تا به اصغاء ندا که در اين يوم تا ب
 قدرتش در. ّمرحمت نمود تا به مشاهدۀ آثار مزين شود  مرتفع است فائز گردد ، بصر

 به يک کلمه از کلمات  عاليات. هر شيئى از اشياء مشهود و عنايتش محيط و موجود 



 اولياى خود هر.... يک اراده عوالم النهايه پديدار ّملکوت بيان ظاهر و مزين و به 
َيک را بحر حيوان قرار فرمود و از سبيل لسان جارى نمود و بر عالميان مبذول داشت َ 

 .ّتا کل به زندگى دائمى و حيوة ابدى فائز گردند 
  

 ١٩٢ص 
  سپتامبر١٢ّپنجم شهرالعزة                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 مقصود از فراعنه و جبابره و اصنام و ظالم و طاغى و ياغى و امثال آن که در زبر و
ّکتب و الواح الهى بوده و هست جهالى عصرند که به علما معروفند ، ايشانند اس ُ 

ّفساد و اسطقس ضغينه و عناد ، چه که  ُ  ّعلت و سبب احتجاب خلق و نار ظلم اينُُ
 ُازمعشر امرا هر هنگام ظلمى ظاهر شد از وسوسۀ اين. انفس غافله بوده و هستند 

 نفوس بوده و اگر بتمامه تمکين نفوس جاهله را مى نمودند يک نفر اهل عدل و انصاف
 عتراضدر اوايل هر ظهور نظر به حفظ رياست بر اعراض و ا. در ارض مشاهده نمى شد 

ّو چون رايات امر مرتفع و نير ظهور تجلى مى نمود خود را از اول قيام مى نمودند ّّ 
 ِمبارک عالمى. مؤمنين مى شمردند و در اخذ زمام ناس سعى بليغ مبذول مى داشتند 

 .َکه شئونات عالم او را از بحر کرم محروم نساخت 
  

 ١٩٣ص 
  سپتامبر١٣         ّششم شهرالعزة                             

------------------------------------------------------------------------------ 
ّدر اول ورود سجن از سماء مشيت آياتى نازل به. ّدر بالياى ملوک تفکر نمائيد  ّ 

ّ جل جالله از دو طائفه عزت برّحق: " ٰاين مضامين ، قوله تبارک و تعالى   داشتّ
 و همچنين در هنگامى که نور ظهور از افق چنانچه اکثرى قرائت نموده اند، "علماء امرا و 

ٰارض سر مشرق و الئح اين اخبار از قلم اعلى جارى و نازل ّ ِ حال مالحظه نمائيد  
ّنفسى را که شخص اول مى دانند در ارض ، يعنى امپراطور روس ، به ذلت تمام از ّ 

 آنچه بر او واقع شد مثمر ثمرى نبوده و نيست ودنيا رفت ، چنانچه شنيده ايد و 
 امپراطور جديد هم خوف به شأنى اخذش نموده که مسکين ، قادر بر خروج از محل نه و

َحال آنکه آن فقير هنوز ضرش به احدى نرسيده و عمل منکرى هم از او ديده نشده ُ ّ 
َمع ذلک به اين بالى ادهم مبتال   تلفه محترق وجميع عالم به آتش هاى مخ.... ََ
 بارى آنچه وارد شده و مى شود نظر به اعمالى.... ّاحدى سبب و علت آن را ندانسته 

 .است که ارتکاب نموده اند 
  



 ١٩٤ص 
  سپتامبر١٤ة                                      ّهفتم شهرالعز

------------------------------------------------------------------------------ 
ّشخص انسان بايد به اخالق روحانيه و اعمال و افعال طيبۀ طاهره مزين باشد  ّ  هر. ّ

 ّحق انصاف عنايت فرمايد تا. نفسى به اين مقام فائز نشود او از انسان محسوب نه 
ّبه بصر اطهر و قلب انور در آثار قلم اعلى مالحظه نمايند و تفکر ٰ 

 ّامروز روز همت و.... حروم نشوند و بى نصيب نمانند کنند که شايد از درياى معانى م
 روز عمل و روز خدمت است ، بايد در صدد آن باشيد که قلوب عالم را به کوثر بيان از

ّشبهات و اشارات علماى اديان که به اجنحۀ نفس و هوى طائرند مقدس نمائيد  ٰ. 
 .و ذروۀ عليا نمود ٰمبارک نفسى که به اين فوز اعظم فائز شد و قصد مقام اعلى 

 .ّداد و اتحاد و تأليف قلوب مشغول باشند ان الهى بايد در جميع احيان در ودوست
ّوقتى از اوقات اين کلمۀ مبارکه از لسان مطلع نور احديه استماع شد قوله جل ّ 

 " .ّآفتاب عدل از نور اتحاد روشنى اقتباس مى نمايد : " اجالله 
  

 ١٩٥ص 
  سپتامبر١٥                                 ّهشتم شهرالعزة    

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام خداوند بينندۀ دانا                           

 ّ در کل احيان از رحيق حيوان بياشاميد و به ذکر محبوب عالميان مشغول اانشاء 
ّاوامر الهيه از سماء عز احديه نازل ، کل به آن عامل شويد . د باشي ّ  امتياز و. ّّ
 هر نفسى که به آن عمل نمود رستگار شد. ى و فوز خلق به آن بوده و خواهد بود ّقتر
ّاول استقامت بر حبش به: بعد از عرفان مطلع توحيد و مشرق تفريد دو امر الزم  . ّ 

َ مدعين او را از حق منع ننمايد و کان لمّشأنى که نعاق ناعقين و ادعاى َ َ ّ ّ 
َيکن شيئًا انگارد و ثانى اتباع اوامر اوست که لم يزل  َ ََ ّ   ناس بوده وما بينُ

  جهد نمائيد تا بر اانشاء. ّخواهد بود و به او حق از باطل ممتاز و معلوم است 
َعمل بما اراد  َُانه لهوالناصح العليم. ّ موفق شويد  ا ُّ َّ.  

 
 ١٩٦ص  

  سپتامبر١٦ّنهم شهرالعزة                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

 نفوس غافله از آن محجوب وو لکن ّدر کل احيان کوثر حيوان از قلم رحمن جارى و سارى 
ّآنکه حق جل و عز بصر عطا فرموده و شعور عنايت کردهعجب در اين که مع . ممنوع  ّ ّ 



ُو ذائقه بخشيده عذب فرات با ملح اجاج نزدشان يکسان بوده  َُ  بل ثانى ارجح و افضل. ِ
ِچنانچه به رأى العين مشاهده مى شود بحر اعظم را گذاشته اند و به ما منتن ، ُ 

ّکه در غدير نفس سالها مانده توجه نموده اند  تميز از ميان مفقود و انصاف.... َ
قد اتخذ کل. معدوم  َ َ َمن االحزاب اسمًاٍ حزب ِ َ منِ ِو جعله االسما َ َ َ 

ربًا لنفسه من دون ا کذلک سو َّ ِ ِ ُلت لهم انفسهم ان ربک لهو العليمِ ُ ّ َ 
 ل عجز و ابتهال معروض داريد که شايد عباد خود راّاز حق بطلبيد و به کما. الخبير 

 .از يوم خود محروم نفرمايد و به آنچه مقصود بوده فائز گرداند 
  

 ١٩٧ص 
  سپتامبر١٧ّدهم شهرالعزة                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
ّهر نفسى که اليوم از کوثر حيوان آشاميد و به افق اعلى توجه نمود بايد  ٰ َ  ما بينَ
 طراز انسانى. عباد به شأنى مشى نمايد که جميع به تقديس و تنزيه او شهادت دهند 

 اليوم مشاهده مى شود اگر. ّامانت و ديانت بوده ، مخصوص نفوسى که به حق منسوبند 
 ّمله امر مغايرى از او ظاهر شود او را به حق نسبت مىنفسى از نفوس مقبله فى الج

 بصر کو تا مشاهده. ناس غافلند و از اشراقات آفتاب حقيقت محروم و ممنوع . دهند 
ّ اعلى و سکانمألنمايد و گوش کو تا بيان دوست را بشنود ؟ زهى افسوس و حسرت که  ٰ 

ّملکوت و جبروت جميع اليوم به طراز ظهور مزين و مشرفن  د ، يعنى به ادراک و عرفانّ
 اهل ارض اکثرى به حجبات اوهام محجوب و به اشارات ظنونو لکن او فائز شده اند 
ّاز حق مى طلبيم شما و ساير دوستان را مؤيد نمايد به آنچه رضاى. ممنوع مانده اند  ّ 

 .او در اوست 
  

 ١٩٨ص 
 پتامبر س١٨ّيازدهم شهرالعزة                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام خداوند يکتا                                

ّايامى که در کتب الهيه از قبل مسطور بود ظاهر و مشهود و صبح ظهور از افق اراده  ّ 
  آسمانى بود در امکان به کمال ظهورّروشن و منير و بحر علم ربانى که طراز الواح

ّمواج و باهر و آفتاب حکمت و معانى از مطلع مشيت سبحانى مشرق و الئح   قلوبو لکن ّ
ّرا حجبات منع نموده و ابصار را رمد هواهاى نفسانيه از مشاهده محروم ساخته ، َ َ 

 نوع وّشود با اين که نداى الهى در کل حين مرتفع است ناس ممى چنانچه مشاهده م
 پژمرده ، بلکه مرده مالحظه مى شوند مگر معدودى که از کوثر عرفان رحمن آشاميدند و



ٰطوبى لهم ثم طوبى. سرمست در انجمن امکان به ذکر دوست يکتا ناطق و مشغولند  ّٰ 
ْلهم لعمرى ان لهم حس ُ ّ َ َدوستان آن ارض طرًا لدى الباب قائمند و در . آبَ مُنَ َ ّ 

 ٰن و قلم اعلى جميع را به استقامت کبرى امر مى فرمايد ، چه عنايت ساکّظل سدرۀ
 که شياطين در کمين بوده و

  
 ١٩٩ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّهستند و هر باطلى به لباس حق ناس را گمراه مى نمايد ، لذا بايد نفوس مقبله بر

 ّتقيم باشند به شأنى که بعد از عرفان حق و عنايت او خود را غنى و مس اامر
 ٰاين است مقام اهل بهاء که از قلم اعلى در. مستغنى از عالم مشاهده نمايند 

ِصحيفۀ حمرا ثبت شده طوبى للعارفين و نعيمًا للفائزين  ِ ٰ. 
  

 ٢٠٠ص 
 تامبر سپ١٩ّدوازدهم شهرالعزة                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّنيکوست حال نفسى که در يوم الهى به اصغاى ندايش فائز شد و به افق امرش توجه

ّجميع من على االرض در ليالى و ايام به نوحه و ندبه مشغول بودند که. نمود  َ َ َ 
 َ به نور ظهور سلطان انام روشن و منير شود تا صاحبان نظرّشايد ظلمت حالکۀ ايام

ّبه منظر اکبر توجه نمايند و به انوار وجه منور گردند   چون صبح ظهور دميد و نسيم. ّ
 قميص مرور نمود جميع را در خواب غفلت يافت ، بل بى روح و مرده مشاهده نمود مگر

  بايد اانشاء. ّ تشبث نمودند  کرمّنفوسى که به حبل محکم تمسک جستند و به ذيل
ُبوب عالميان در کل حين از حق مبين سائل و آمل شوند ايشان را بر امرحدوستان م ّ ّ 

ُانه لهوالمغنى العزيز الکريم . ّثابت دارد و از ظل رحمت دور نفرمايد  ُ ُ ّ. 
  

 ٢٠١ص 
  سپتامبر٢٠ّ شهرالعزة                                    مسيزده

------------------------------------------------------------------------------ 
 ٰ و افق ابهى دعوت نمود و درٰبه مقام اعلىدر سحرگاهان طلعت رحمن اهل امکان را 

 طالب مشهود نه مگر قليلى که ازو لکن ّايام به مشرق وحى و مطلع فضل هدايت فرمود 
َبحر عطا آشاميدند و از ما سو  ِبگو اى دوستان ، سالسل .ى ا فارغ و آزاد گشتند ِ
ّگفتار اشرار را به قوت اسم   مالک حقيقى و. يد ئاعظم بشکنيد و به کردار قيام نماِ

 سلطان معنوى بندگان خود را فراموش ننموده و نمى نمايد و در جميع احوال و احيان



ّبه آنچه خير کل است تکلم مى فرمايد   حسرت که ناس خود را ازف و ّزهى تأس. ّ
قل تفکروا فيما نز. مايند فيوضات يوم الهى محروم ن ُ َ ل لکم و التکونن منَ ُ  .الغافلين  َ

  
 ٢٠٢ص 

  سپتامبر٢١ّچهاردهم شهرالعزة                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام خداوند بى مانند                             
 ّاى دوستان الهى ، امروز روزى است که جميع کتب الهى به ذکر او مزين شده و جميع 

ٰامروز روزى است که مخصوص حق تعالى شأنه بوده و. ّرسل لقاى آن را تمنا نموده  ّ 
 ّ به کمال همت و منتهاى جهدٰ از قلم اعلى امتياز يافته ، لذا بايد ابه ظهور

 َاين است صراط مستقيم که لم. ناس غافل را از او آگاه نمائيد و به او دعوت کنيد 
ّيزل و اليزال به استقامت موسوم بوده و به حق معروف  َ َطوبى لمن فاز به و. ََ َ ِ ٰ 

عرف ما نز ُ ََ ِل فيه من لدى ا المنزل القديم َ ِِ ُ َ َ َ. 
  

 ٢٠٣ص 
  سپتامبر٢٢ّرالعزة                                  پانزدهم شه

------------------------------------------------------------------------------ 
 .اى دوستان ، امانت به مثابۀ آفتاب جهانتاب است و آسمان او انسان و افقش قلب 

 ائت ستر ننمايد تا روشنائىّنيکو کسى که اين نير اعظم را به ابرهاى خيانت و دن
ٰاين است بخششى که از قلم اعلى ظاهر شد ، طوبى. آن جهان و جهانيان را روشن نمايد  ٰ 

ّللمتفکرين   بگو امروز روز اعمال و افعال است و ناصر امر فى الحقيقه عمل نيک و. ِ
 نصرت از  اِنصرت يک عمل خالص اعظم است عند. ُخلق نيکو است ، نه جنود و سيوف 

 ِفوجى که در سبيل الهى جهاد نمايند ، چه که اراقۀ دماء محبوب نيست و در اين
 .ّظهور اعظم نصرت به کلمه و بيان مقدر شده 

  
 ٢٠٤ص 

  سپتامبر٢٣                                  ةّشانزدهم شهرالعز
------------------------------------------------------------------------------ 

ّ عظيمى که در فرقان ذکر شده و اين است آن ايامى که حقنبأبگو اين است آن  ّ 
 اين ظهور اعظم به نفس خود ظاهر بوده و هست ، در. ِکليمش را به آن اخبار فرموده 

 ّمعادل کتب قبل و بعد از سماء مشيتش. اثبات امرش محتاج به احدى نبوده و نيست 
َسور. ٰ واقع از قبل از قلم اعلى به کمال تصريح جارى و ظاهر نازل و آنچه از بعد ُ 



ّد که شايد متذکر شوند و حق را از دونش امتياز دهند ينملوک را مشاهده نما  بگو. ّ
ُلعمر َ َالع ندارى و از درياى دانائى بى نصيبى ، احدى برّ از اصل امر اط ا 

 اه بوده و هست ، جوهر بيان را اخذ بيان بنفسه گونقطۀ. ّکيفيت اين ظهور آگاه نه 
 ُفرموده و فى الحقيقه آن جوهر به مثابۀ روح بيان است و تاج آن ، قوله تبارک و

ًو قد کتبت جوهرة: " ٰتعالى  َ فى ذکره و هو انه اليستُ ّ  ُشار باشارتى و ال بماِ
َذکر فى البيان  ِ ُ. " 

  
 ٢٠٥ص 

  سپتامبر٢٤         ّهفدهم شهرالعزة                           
----------------------------------------------------------------------------- 

 ّکه فناى عالم را در کل حين مشاهده مى نمايند غافل مالحظهنَبعضى از نفوس مع آ
  اقسم به خورشيد آسمان معانى که اگر دنيا و خزائن و کنائز او عند. مى شوند 
 ّر و منزلت بود هرگز دوستان حق را مکروهى اخذ نمى نمود تا چه رسد به بالياىصاحب قد

 نيکوست حال بصيرى که مشاهده نمايد و حال. عظيمه که شبه آن در ابداع ظاهر نشده 
 اگر نفسى به قطره اى از بحر دانائى فائز شود. ّعليمى که در قرون ماضيه تفکر کند 

 . را از صراط مستقيم و حبل متين منع ننمايد ّالبته دنيا و آنچه در اوست او
 ّ بايد آن جناب به همت تمام به ذکر مالک انام مشغول باشند و به قدر اانشاء

 آگاهى عباد غافل جهد نمايند که شايد نفسى صاحب روح جديد و بصر تازه شود مقدور در
ان ربک لهو .  القدير  ُالمقتدر. 
  

 ٢٠٦ص 
  سپتامبر٢٥                                  ّهجدهم شهرالعزة  

------------------------------------------------------------------------------ 
 واضح است بر هر صاحب بصرى که نه طاعت ممکنات بر قدر او بيفزايد و نه عصيان

 ِ ساحت قدس قدمهرگز اعمال معدودى معدوم به. کاهد بموجودات از شأن و مقدار او 
ّ فانى ذيل عز باقى را نيااليد ِدر نيايد و لوث  غير او نزد او مذکور نه و دون. ِ

ّالممکن فى حد االمکان و الواجب فى علو القدس و.او را در مقعد او اسمى نه  ُ  ُ َ 
 و بعد از ثبوت اين مقامات ديگر شبهه نيست که آنچه از سماء اليزالى. أن ّشال

 مى شود مقصود ارتقاى خود عباد است ، مع ذلک بسى از انصاف دور است کهنازل شده و يا 
  و اين قدر معلوم باشد که قدر خردلى ّخود را از نفحات قدس اين ايام محروم نمايند

 ٰنظر به عطوفت کبرى و احاطۀ رحمت برو لکن از اعمال ممکنات مکتوم و مستور نيست 
  بعضىّشد و چون جسارت از حد اعتدال ميگذرد ، لهذااشياء اظهار و ابراز نشده و نخواهد 



 رحمت و ّ مى فرمايد که شايد سبب خجلت شود و ممنوع شوند و اال از غايتّمطلععباد را 
  

 ٢٠٧ص 
------------------------------------------------------------------------------ 

  اآخر بگو به عباد. ه و نخواهد بود عنايت هرگز راضى بر کشف عيوب عباد خود نبود
 َکه اهل بغى و فحشاء و اصحاب غفلت و عما که بر بستان ظاهره ميروند حين مراجعت به
 قدر مقدور سعى مى نمايند که از گلهاى بستان با خود به ارمغان برند و شما که دعوى

 شان از آن فضاى چه عالمت و ن، معنوى وارد شده ايدسآن داريد که به رضوان جمال قد
 خوش جانان با خود آورده ايد ؟ آخر اهل بيان را رائحۀ رحمن شايد و احباب جانان را
 نسايم سبحان بايد تا جميع اهل ارض ارياح قميص الهى را از احباب او استشمام

 قسم به. ّق را از باطل چون صبح نورانى از ليل ظلمانى فرق دهند حنمايند و آثار 
ّدود قليل به سجيۀ الهيه در بين بريه حرکت مى کردند حال جميعخدا اگر اين مع ّ ّ 

َ و مقبل حرم ا بودند  ااهل ارض طائف امر ُِ. 
  

 ٢٠٨ص 
  سپتامبر٢٦ّنوزدهم شهرالعزة                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّکمر همت را محکم کن.  عباد مرور نمايد ما بينّبسيار سعى بايد تا رائحۀ اتحاد 

ّکه شايد در ايام ظهور از تو خدمتى ظاهر شود و سبب و علت الفت و اتحاد شوى  ّّ. 
 عمل. اى على قبل اکبر ، امروز را ناظر باش که شبه و مثل نداشته و نخواهدداشت 

 ّ از نفحات ايام اانشاء. از سلطان اعمال محسوب است احباب در اين روز مبارک 
ُانه لهو المعطى الکريم . الهى و فيوضات بحر رحمانى قسمت بريد  ُ َ ّ. 

  
 ٢٠٩ص 

ّاول شهرالمشية                                       سپتامبر٢٧ّ
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّنيکوست حال نفوسى که در ايام رحمن از کوثر عرفان آشاميدند و به نفحات قميصش
َاگر جميع من على االرض عارف شوند به آنچه اليوم از او محجوبند. فائز گشتند  َ 

ّکل به افق اعلى توجه نمايند و به اسم ابهى تشبث جويند  ّٰ ٰ ّ. 
  

 ٢١٠ص 
  سپتامبر٢٨                     ّ شهرالمشية               دوم



------------------------------------------------------------------------------ 
ّجميع من على االرض در ظل عنايت حق ساکن و. امروز روزى است بزرگ و مبارک  ّ َ َ َ 
ّرحمت الهيه کل را احاطه نموده   د واعراض و اعتراض و جدال و خونريزى و فسا. ّ

ّآنچه سبب ضر اهل عالم است جميع را نهى نموديم تا کل از فضل الهى مسرور باشند و ّ ُ 
 .ّبه بحر اعظم متوجه 

  
 ٢١١ص 
  سپتامبر٢٩ّ شهرالمشية                                    سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّلله از کوثر عرفان آشاميدى و از رحيق ايقان قسمت بردى د الحم  امرى که بعد از. ِ

  از فضل و اانشاء.  بوده و خواهد بود  اعرفان بسيار بزرگست استقامت بر امر
ٰعنايت حق الى حين ارتقاء داراى آن باشى   بحر استقامت را لئالى بى نهايت بوده. ّ

ِطوبى للفائزي. و خواهد بود  ِن ، طوبى للعاملين ، طٰ ِوبى لٰ  .لعارفين ٰ
  

 ٢١٢ص 
  سپتامبر٣٠ّچهارم شهرالمشية                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
َ لم يزل و اليزال  اانشاء ََ  ه شطرش و بىبه عنايت محبوب عالميان فائز باشَ
 نيکوست حال نفسى که به او اقبال نمود و محبوب است لسانى که به ذکرش ناطق. ناظر 

 .ّگشت و قلمى که به تحرير آثارش مؤيد شد و قلبى که به نور معرفتش منير گشت 
  

 ٢١٣ص 
  اکتبر١ّپنجم شهرالمشية                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 قسم به آفتاب آسمان.  به کمال روح و ريحان به افق رحمن ناظر باشيد  اانشاء

ّبيان که هر نفسى توجه نمود از کدورات عالم خود را فارغ و مقدس مشاهده کرد  ّ. 
ُبايد در کل احوال بما يرتفع به امر ِ َ َ ّمال اليوم بايد ناظر باشيد و اع ا 

 بايد به. به شأنى ظاهر شود که هر نفسى عرف تقديس و تنزيه از او استشمام نمايد 
ّتمام جد و اجتهاد در آنچه از قلم اعلى جارى شده تفکر نمائيد و عامل شويد  ّٰ. 

ِانه ارشدکم سواء الصراط و اظهر لکم ما وعدتم به فى الکتاب  ُ َ َ َ ََ َّ ّ. 
  

 ٢١٤ص 



  اکتبر٢                                     ّششم شهرالمشية
------------------------------------------------------------------------------ 

َ لم يزل و اليزال جميع دوستان به ذکر محبوب عالميان فائز باشند  اانشاء ََ َ. 
 و خلق و ملکوت سموات وقسم به جمال دوست که معادله نمى نمايد به ذکرش جبروت امر 

ُسوف ي. رض ا َاليوم و يريهم فضله و سلطانه  ماکان مستورًا فى هذا ا ُرِهْظَ َُ 
و قدرته و اقتداره و مقام احباه  ّ َ َانه لهو المهيمن على االشياء ال. َ َ ُ ّ 

ُالفرد العزيز ّاله اال هو  .العليم  ُ
  

 ٢١٥ص 
  اکتبر٣             ة                        ّتم شهرالمشيفه

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاول هر امرى و هر ذکرى معرفت ا. بگو اى عباد ، وصاياى مظلوم را بشنويد 

ّاوست ممد کل و مربى کل و او. بوده  ّّ ّ ّ ِ   امرى که از معرفت حاصل مى شود الفت ولُ
ّچه که به اتفاق ، آفاق عالم منور و روشن و مقصود از اتفاق. اق عباد است ّاتف ّ ِّ 
 و اسبابى که در ظاهر سبب. اجتماع است و مقصود از اجتماع ، اعانت يکديگر  ،

ّاتحاد و الفت و ارشاد و محبت است بردبارى و نيکوکارى است   در يکى از الواح به. ّ
 ٰبى از براى نفسى که در ليالى در فراش وارد شودطو: " اين کلمۀ عليا نطق نموديم 

ليس الفخر لمن يحب" و " ّدر حالتى که قلبش مطهر است از ضغينه و بغضا  ِ ُ َ ُ َِ َ 
الوطن بل لمن يحب العالم  ِ ُ َ َِ. " 

  
 ٢١٦ص 

  اکتبر٤ّهشتم شهرالمشية                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

ّ اوليا عرف الفت و دوستى متضوع گرددما بيننصايح مظلوم از نظر نرود ، اميد آنکه  َ 
 در يکى از الواح به اين کلمۀ. ت معاشرت نمايند ّو با يکديگر به محبت و شفق

 ت ،مشورت و شفق: ير ّ نير روشن و منآسمان حکمت الهى به دو: " عليا نطق فرموديم 
 امثال اين امور" . مجازات و مکافات :  نظم عالم به دو ستون قائم و بر پا و خيمۀ

ّبه ملوک عصر راجع ، ايشانند مظاهر قدرت الهى و مطالع عزت ربانى   بعد از معرفت. ّ
ّخدمت و اطاعت دولت و تمسک به حکمت : ّحضرت بارى جل جالله دو امر الزم   اين دو. ِ

 .ى آن است ّقب ارتفاع و ارتقاء وجود و ترسب
  

 ٢١٧ص 



  اکتبر٥ّنهم شهرالمشية                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

 عباد را بما ينفعهم و يقريع احيانمقلم مظلوم در ج َ ُ َُ ُبهم و يرفعهمَ َ  ّ وصيتَ
ّاميد آنکه حق جل جالله آذان عالم را مطهر نمايد تا به سمع قبول نصايح. نموده  ّّ 

الهى الهى اي. د و مواعظ مظلوم را بشنوند و به آن عمل نماين  د عبادک الغافلينَ
ّعلى الرجوع َ ِالمين على االّ اليک و الظَ َ ِ لدى باب فضلک ِةَنابَ ِ ٰ  ّانک انت. َ

ُاب الفضالّوّتال ّ ُ الفياض الغفار العليم الحکيم ُ ُ ُّ ّ. 
  

 ٢١٨ص 
  اکتبر٦ّدهم شهرالمشية                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 نفسه آيا مشاهده شده نفسى  حرکت نمايد و از بدايع فضلش محروم ماند ؟ ال و

َمن کان لله کان ا له . " ّالحق  ّ ِ  اين است کلمۀ مبارکه که از مطلع" . َ
ارادۀ حق از قبل ظاهر شده تشب َّ ِث بها و کن من الفائزين َ ُ  اگر از قدح اين. ِ

  االمکان بگذرى و بهما فىبيانات که از ملکوت عرفان ظاهر شده بياشامى از خود و 
ُانه ما اراد لک اال ما يرفعک و.  نمائى ّاراده و مشيت دوست يکتا حرکت َ ََ َّ ّ 

يقر َ  . البصير ِعامّبک الى اِ السُ
  

 ٢١٩ص 
  اکتبر٧ّ شهرالمشية                                   ميازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 : "ٰمال روح و ريحان ناظرًا الى الکلمة بقوله تعالى ّاحباى الهى را بايد به ک

 فان الذْرکَذ  ُ تنفع المٰرىْکَ َُ  هر نفسى به روح و ريحان. ّمتذکر نمود " منين ؤَ
ّمؤيد بر اعمال شد او از مخلصين در کتاب مبين مرقوم و اال نبايد ابدًا به او ُ ّ 

ّامروز حق جل جالله به قلوب و لئا. ّتعرض نمود   .لى مکنونۀ در او ناظر است ّ
ّاين است شأن حق و اولياى او جل جالله   ّد در بارۀ احبا و دوستان مسئلتيبا. ّ

ّا حق کل را بر عملنمائيد ت  ّ بما فى الکتاب مؤيد نمايد و اوهامات و شئوناتّ
 .دنيا ايشان را منع ننمايد 

  
 ٢٢٠ص 

  اکتبر٨      ّدوازدهم شهرالمشية                           
------------------------------------------------------------------------------ 



ّاز حق جل جالله سائل و آمل که هر يک از حزب خود را کوه فرمايد نه کاه   عواصف. ّ
ِو قواصف مشرکين قادر بر حرکت اول نبوده و نيست بحول ا و قوته  ِّ  ثانىو لکن ّ

 ّاز حق مى طلبم کاه را هم به مثل. حى حرکت نمايد و بهر جهتى ميل کند از هر ري
 .اوست بر هر شىء قادر و توانا . ّکوه قوت عطا فرمايد و عظمت بخشد 

  
 ٢٢١ص 

  اکتبر٩ّسيزدهم شهرالمشية                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

ّ تفکر نمايند البته کل به مشرق ظهور ااگر جميع اهل ارض به انصاف در امر ّّ 
 قاتاناس خبر ندارند و امواج بحر بيان را نديده اند و به اشر. ّالهى توجه کنند 

 آفتاب حقيقت فائز نشده اند و زمام نفوس هم در قبضۀ اهل ظنون و اوهام است و اين
ّکه سبب و علت منع است از اعمال خود نفوس هويدا گشته و حق جل جاللهموانعى  ّ ّ 

َطوبى لمن ا. کلمه ندا فرموده لق نموده و به يک خجميع را به يک کلمه  ِ َنجذبٰ َ َ 
َمن نداه و توجه َ َ  َ الى افقه و ويل للمعرضين و ويل للغافلين ِ َِ ٰ. 

  
 ٢٢٢ص 

  اکتبر١٠              ّچهاردهم شهرالمشية                   
------------------------------------------------------------------------------ 

َان اال ْ قسم به آفتاب افق يقين که عظمت امر. َر عظيم عظيم ْمو مقامات ا  
 عظمت اين يوم و اين امر. نفوس مستقيمه به قلم احصا نشود و به لسان منتهى نگردد 

 ناس اکثرى اليوم غافلند و به اين.  قبل در کتب الهى نازل شده و ثبت گشته از
 ّه که در کل حين فناى آن را به چشم ظاهر و باطن مشاهده مى کنند مشغولاشياى فاني

 : "در کتاب يوئيل مى فرمايد . ّشده اند و از ملکوت باقى غافل و متحير مانده اند 
الن يوم الرب ّ  َ ُف جدًا فمن يطيقه  عظيم و مخوِ َُ َ  : "و همچنين مى فرمايد " ّ

ّالرب و ُ من صهيون يزمجر و من اورشليم يعطى صوته فترجف اّ ُ َ َ ُ ُ َُ ِ ِِ  ء وّلسماَ
ّو اورشليم عکا و قدس و حول اوست و همچنين صهيون محلى است در اين" . االرض  ّ 

 َفع شده و سريراز اين وادى نداى الهى مرت. ّاراضى  و همچنين محلى است در قدس 
ّعدل ربانى در اين ارض مستقر  . گشته ّ

  
 ٢٢٣ص 

  اکتبر١١ّپانزدهم شهرالمشية                                 
------------------------------------------------------------------------------ 



  مستقيم منحرف نساختٰطوبى از براى نفوسى که الوان مختلفۀ دنيا ايشان را از صراط
 ّاى کاش يکى از اين نفوس که اليوم خود را عالم مى دانند و بر اعراض حق قيام .

ّنموده اند به شعور مى آمدند و از کلمۀ الهى متنبه مى گشتند و تفکر مى نمودند ّ 
 ّ نوحۀ نوح از براى چه بود و اعراض قوم از او از بهر چه ؟ ذلت هود چه معنى،که

 قر ناقۀ صالح و طرد او از براى چه ؟ صعود عيسى بن مريم به سماء چهارمَداشت و ع
َو بالياى او از دست که بود ؟ توجه شمس بطحا به يثرب چرا ؟ رفتن جعفر طيار مع ّ ّ 

ٰاصحاب نزد نجاش به چه جهت بود ؟ سکر کأس هوى اين نفوس غافله را چنان اخذ ُ َ 
ّنموده که در آنى موفق بر تفکر نشده ا ِند ، بر مرکب نفس راکبند و در مضمار جهلّ َ 

ّياليتنا کنا ترابًا ناطق گردند " زود است که به نوحه پردازند و به . راکض  ُ َ َ. 
  

 ٢٢٤ص 
  اکتبر١٢ّالمشية                                 رشانزدهم شه

------------------------------------------------------------------------------ 
 گويا ذائقه در عالم قطع شده و قوۀ ادراک مفقود ، چه که اکثرى از عباد حالوت

 بيان حضرت رحمن را نيافته اند و آنچه از ملکوت قدرت ظاهر شد ادراک ننموده اند ،
َاز حق ميطلبيم نفوسى که از بحر حيوان. ّبه نعاق مشغولند و از نير آفاق محجوب  َ ّ 

 ّحيق مختوم فائز گشته اند به کتاب ا و آياته متمسک شوند ،آشاميده اند و به ر
 ّيعنى مالحظه کنند و تفکر نمايند و مردگان ارض را از نفحات آن به حکمت و بيان

ّبه يقين بدانيد اين نفوسى که اليوم به طراز محبت مزينند و به اسم. زنده کنند  ّ 
ّحق جل جالله مذکور اگر به خدمت امر قيام نما  يند يعنى به کمال حکمت بهّ

ّتبليغ امر الهى مشغول شوند يعنى لله ناطق گردند و لله ذاکر البته عالم ّ ِّ ِ 
 ٰطوبى از براى نفوسى که امروز را ادراک. نحاسى را به عالم ذهبى تقليب نمايند 

 ٰفناى عالم واضح و مشهود و سدرۀ ظهور بر اعلى. نمودند و به شرايط آن عمل کردند 
 .طور ظاهر و ناطق مقام 

  
 ٢٢٥ص 

  اکتبر١٣ّهفدهم شهرالمشية                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

 رات و تبديالت عالم به منزلۀ لسان است و اهل آن رايتغي. ّايام را وفائى نه 
 لذا صاحبان بصر که چشمشان. ر زوال و فناء آنچه در او موجود است اخبار مى دهد ب
َانى منور شده بما يبقى و ينّبه نور معرفت رب َٰ  ٰطوبى از. ّغى توجه نمايند َبّ

ِانه من. ّبراى نفسى که قدر اين ايام را بداند و به آنچه اليق است قيام نمايد  ّ 



ِاهل البصر فى المنظر االکبر و اهل العرف ِِ  . االمکان مالَان بين ِ
  

 ٢٢٦ص 
  اکتبر١٤ّهجدهم شهرالمشية                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
  نظر به فضل و رحمت سابقه الزم ، لذا بايد در ادر جميع امور مالحظۀ عباد

 الحظه نمود تا امرى از نفسى صادر نشود که سبب حزن احدى گردد مخصوصجميع اعمال م
  و ّدوستان الهى که عين عنايت به ايشان ناظر است و رشحات بحر کرم به ايشان متوجه
 ّآنچه به گمان برود که سبب منع خير عامۀ ناس شود عمل به آن و ارتکاب به آن

 .ابدًا جايز نبوده و نخواهد بود 
  

 ٢٢٧ص 
  اکتبر١٥ّنوزدهم شهرالمشية                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
ّ حق و ثناى حق و قيام بر خدمت حق جلکر ما ذِمايه و تجارات و اموراتاصل سر ّ ّ ّ 

ّلله در اين فقراالحمد . جالله بوده و هست   ت خسارتى واقع نه بلکه ربح اندر ربحِ
َ به اراده اش محکم و متقن و مبارک خواهد شد ، ابوده و مابقى هم انشاء ُ 

َاالمر بيده  ُِ ّنفوسى که به او تفويض و توکل و توسل نموده اند آنچه مصلحت. َ ّ 
َريب ّايشان باشد اجرا فرمايد هذا حق ال  .فيه  َ

  
 ٢٢٨ص 

  اکتبر١٦                               ّاول شهرالعلم       
------------------------------------------------------------------------------ 

ّمقصود آنکه کل به افق اعلى ناظر باشند و به آنچه در الواح نازل شده متمسک ، ٰ ّ 
 ه جنود صبر ودر اقليم فساد پا نگذارند و در عرصۀ جدال و نزاع قدم ننهند ، ب

ّتسليم و اخالق و اعمال طيبه و کلمات بديعۀ منيعه حق جل جالله را نصرت نمايند ّ ّ 
ّدر اين ايام در لوحى از الواح اين کلمۀ عليا از قلم اعلى جارى قوله عز . ٰ ّ 

ّدر کل حين متمسک باشيد به امرى که سبب اعالء کلمة ا گردد : "بيانه   اعمال. ّ
ّ مرضيه جند اللهند در اين ظهور اعظم و همچنين کلمۀ طيبۀّطيبه و اخالق   ، مبارکهّّ

ّاين سالح احد از سالح عالم است . ّاين جنود جذاب قلوبند و فاتح ابواب مدائن  َ َ. 
  

 ٢٢٩ص 



  اکتبر١٧ شهرالعلم                                      دوم
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّقسم به نير آسمان معانى که اگر دوستان به آنچه نازل شده عمل نمايند و يا مى
نمودند جميع عالم به مثابۀ عيون ، ايشان را حفظ و حراست مى کردند و عن وراهم َ 

  ، جبال از ارياح از جندش محسوب. جميع اشياء جند الهى بوده و هستند. ُجنود الغيب 
  ظاهر و بر اموسى با يک عصا عالم را برهم زد ، چه که به امر. عسکرش محسوب 

 ّ اميد هست که عصاى غيبى بحور نفس و هوى را بشکافد و کل اانشاء. خدمتش قائم 
 .را الى ا راه نمايد 

  
 ٢٣٠ص 
  اکتبر١٨ شهرالعلم                                      سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّلبيک اللهم" ّيا روح ا ، امروز روح در وادى مقدس   مى گويد و کليم" ّ لبيک ّّ
 کجاست چشم و کجاست گوش تا ببيند و بشنود ؟. در طور عرفان به ظهور بشارت مى دهد 

 ت که اگر اليوم از نفسى امرى فوت شود هرگز بر تدارک آنقسم به انوار آفتاب حقيق
  معانى محسوبيد ، جهد نمائيد تااى دوستان ، شما از اوراد حديقۀ. ّمؤيد نشود 

 ّهر نفسى اليوم به اعمال طيبه و. ّمتضوع شود از شما آنچه که اليق و قابل است 
ّاخالق مرضيه مزين شد از او م  ....ت مى نمايد ي را تقوّتضوع مى شود آنچه که جانّ

 .حمد کن مقصود عالم را که ترا به بحر اعظم راه نمود و از رحيق مختوم محروم نساخت
  

 ٢٣١ص 
  اکتبر١٩چهارم شهرالعلم                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 المحبوب ُالعزيز هو                             

ّ به عنايت الهى از انوار تجليات شمس حقيقت منور باشيد  اانشاء   امروز روزى. ّ
 نيکوست حال نفسى که. ّاست که آفتاب ارادۀ سلطان وجود بر طور قلوب تجلى نموده 
ّنداى الهى را از سدرۀ مبارکه شنيد و انوار مجلى را مشاهده نم  از جميع. ود ُ

َارنى جمالک " اشياء نداى  ِ ٍطوبى لعين. مرتفع است " َ َ ِ ْ راتٰ  ٍ و الذنَ ُ ْ سمعتُ َ ِ َ 
َ ادرک وٍو لقلب   نطق بثنا ا ربٍ للسانَ َ  ّاز حق بطلبيد چشم.  العالمين ََ

 اى دوست ،. ّ هوى حفظ فرمايد تا کل به آنچه مقصود است فائز شوند ِدَمَعالم را از ر
ُان اشکر. ت حقيقى ترا در ارض سجن ذکر مى نمايد دوس َبذلک و کن من ا ِ ُ 
 .اسخين ّالر



  
 ٢٣٢ص 

  اکتبر٢٠پنجم شهرالعلم                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

ٰحضرت رب اعلى ( آن حضرت  ُ عرش يفعل ما يشاء جالسند و بر کرسى يحکمبر) ّ َ َ َُ ُ َ 
 ّو هيچ ادراکى سبقت نيابد بر کيفيت ظهور او و هيچ عرفانى احاطه. ُما يريد ساکن 

 ّننمايد بر کميت امر او و جميع قول ها به تصديق او منوط است و تمام امور به امر
 و او است مظهر. د او محتاج و ماسواى او به امر او مخلوقند و به حکم او موجو

 .ّاسرار الهى و مبين حکمت هاى غيب صمدانى 
ٰد حضرت رب اعلىّلتو                            ّ 

  
 ٢٣٣ص 

  اکتبر٢١ششم شهرالعلم                                       
------------------------------------------------------------------------------ 

 چندى به. و يا حزب ا ، جهد نمائيد و قدر و مقام خود را بدانيد و بشناسيد بگ
ّاتفاق و اتحاد و رفع کدورات    مشغول گرديد و به کمال روح و ريحان در تطهيرما بينّ

 عنقريب اشراقات انوار آفتاب عدل بر. ّافئده و قلوب عباد غافل توجه نمائيد 
 ّهمت را.  صدد تهذيب امم و اصالح عالم باشيد در. عالميان ظاهر و هويدا گردد 

 ت نهالهاى مغروسه قيام کنيد و در خيرات سبقتّ و به اسم حق بر تربيبزرگ نمائيد
 ّاز حق مى.  واضح و مشهود و اجرش در خزائن عصمت محفوظ  اّعمل کل عند. گيريد 

ٰطلبيم کل را مؤيد فرمايد بر آنچه که از قلم اعلى در اين حين ّ   نازل شده و ظاهرّ
 .گشته 

  
 ٢٣٤ص 

  اکتبر٢٢هفتم شهرالعلم                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

  اهو                                  
  يا قوم امروز روز ذکر و ثناست ، چهبگو. يا احمد ، عليک بهاءا الفرد االحد  

 خود را از اين فيض اعظم و فضل اکبر. که جمال قدم و محبوب امم بر عرش عطا مستوى 
 ّعز قبول فائز گردد وبه جهد نمائيد شايد فائز شويد به آنچه که . منع منمائيد 

 در اين يوم  بوده و چون ظاهر شعالم منتظ. به دوام ملک و ملکوت باقى ماند 
َطوبى لمن عرف المقصود و تمسک. اهلش به عدم راجع  َ َ َ َ َ َ ِ  ّنه بالمعروف ، ا ٰ



 . العالمين  رب اّن المقربين عندِم
  

 ٢٣٥ص 
  اکتبر٢٣هشتم شهرالعلم                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
َلم يزل و. ٰامروز روزى است که قرون اولى به ساعتى از آن معادله نمى نمايد  َ َ 

  هر عملى که. َاليزال اين يوم امنع اقدس مخصوص بوده و در کتب الهى به او منسوب
َخالصًا لوجه ا در او ظاهر شود او از سيد اعمال لدى ا مذکور است  َ ّ. 

ِطوبى از براى نفسى که ل َيا ايها. ّله قيام نمايد و لوجه ا ناطق گردد ٰ  
ّاکن فى سفينة الحمراء ، بايد به اعانت حق جل جالله در کل احيان به خدمتّسال ّ ّ ِ ُ 

 امر رحمن مشغول باشى که شايد نفوس بعيده را به کوثر قرب فائز نمائى و اجساد مرده
 . الزم داشته و دارند ّى و مذکرّبناس مر. شحات بحر بيان زنده کنى را از ر

  
 ٢٣٦ص 

  اکتبر٢٤نهم شهرالعلم                                       
------------------------------------------------------------------------------ 

 به نام محبوب امکان                              
ّنصايح الهيه مائدۀ معنوي  ّ سماء مشيت رحمانيه نازل شده ه است که ازّ  بايد. ّ

 ه اين فضل اعظم ورا بدانند و به ظنونات انفس فانيه ّاحباء قدر اين نعمت باقي
ّلحاظ عنايت از افق سجن به کل متوجه و هر نفسى را. فيض اقوم را از دست ندهند  ّ 

َطوبى از براى نفوسى که از وجوهشان ن.  عليه مشاهده مى فرمايد َىِبما ه  ضرۀٰ
 جهد نمائيد که شايد به اين مقام فائز. رحمانى و انوار کلمۀ سبحانى الئح است 

ٰه و مبرى گرديد ّزّشويد و از دونش مقدس و من ّ. 
  

 ٢٣٧ص 
  اکتبر٢٥دهم شهرالعلم                                       

------------------------------------------------------------------------------ 
ّ به عنايات الهيه و فيوضات رحمانيه فائز باشيد و به مطلع اسماء اانشاء ّ 

ِاليوم بر کل الزم است که به حق و مايظهر من عنده ناظر باشند. ا ناظر  ُ َ َ ّ ّ 
 ّبه اقتضاى هر نفسى تجلى و اشراق شمسو لکن اگر چه نفوس به يک کلمه خلق شده اند  .

َانا خلقنا ال: " رموده اند اين است که از قبل ف. ف مى شود حقيقت مختل ََ ّ  َفوسّنِ
ِلذا بايد به اصل امر ناظر بود و بما يظهر من عنده" . اطوارًا  ُ َ َ در جميع احوال  



ّبه حبل عنايت متمسک باشيد و به ذيل فضل متشبث   اوست منجى و اوست حافظ و اوست. ّ
 اليوم جميع احباب به. ُالمقتدر العليم الخبير ُصر ّلناّال اله اال هو ا. ناصر 

 ّحکمت مأمورند و در اکثر الواح الهيه از فساد و نزاع و جدال ممنوع گشته اند ،
ِطوبى للعاملين   ّبايد به عنايت حق مقبلين الى ا مشارق شفقت و مطالع رحمت. ٰ

 .ذکر و بيان   را به  کوثرد و غافالنينا نماوباشند ، جاهالن را به درياق علم و حکمت مدا
  

 ٢٣٨ص 
  اکتبر٢٦يازدهم شهرالعلم                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
                                     بنام مقصود آفاق

 مى فرمايد ّحديه را که از افق سجن اعظم ترا ندااى خديجه ، بشنو نداى مطلع نور ا
 . به ذکرش مشغول باشى  اِ اماءما بينتا از خمر بيان رحمن سرمست شوى و 

 ّ به کمال تقديس و تنزيه نائمات را از نفحات آيات الهيه بيدار نمائى و اانشاء
ّمقبالت را از کوثر ذکر مطلع بينات رحمانيه به وله و شوق آرى  ّ  ّتا کل به يادُ

 . عليک ُالبهاء. ّ باشند و به حب او زنده و پاينده مانند ّخرمدوست 
  

 ٢٣٩ص 
  اکتبر٢٧ شهرالعلم                                    مدوازده

------------------------------------------------------------------------------ 
ٰابرهاى تيرۀ هوى افق هدى را ُسوف يزيلهاو لکن  ستر نموده ، ٰ ُ  .ّا بالحق  َ

ُانه لهو المقتدر القدير   ِمع آن که بحر بيان به کمال امواج ظاهر و افق برهان. ّ
 ّنير عرفان باهر ،ناس را مشاهده مى نمائيد که در چه مقام واقع اند و به چه امور

  آن نفوس غافله از مطلعجمعى از جهال را علما دانسته و به امر و اجازۀ. ّمتمسک 
 اگر چه اليوم علماى عصر حجاب.... ّنور احديه ممنوع گشته اند و محروم مانده اند 

 ّزود است که کل به خسران خود اعتراف نمايند و به ذکرو لکن ّشده اند بين حق و خلق 
ّاگر جميع عالم به کمال جد و جهد متفق شوند بر اطفاى. ّاحباى الهى ناطق گردند  ّ 

 .نمايند  ّنور ا و اخماد نار کلمۀ الهيه قادر نخواهند بود و خود را عاجز مشاهده
  

 ٢٤٠ص 
  اکتبر٢٨سيزدهم شهرالعلم                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام مقصود عالميان                             



ُلله افق ظهور منير است و فلک بيان بر بحر عرفان سارى و جارى الحمد   ّ  نيکوست. ِ
  و اآنچه اليوم افضل اعمال است استقامت برامر. ّحال نفسى که به آن تمسک جست 

  به دنيا ناظر نباشيد ، چه که  به آن فائز شويد ا انشاءمتابعت اوامر اوست
 هدّد و از براى نفوس عاملين مقدر ش آنچه در اوست معدوم و مفقود خواهد شعنقريب

 ّآنچه که به  او معادله ننمايد کنائز ارض ، لذا بايد احباء ا به کمال روح
 اين است نصح اعظم که از. و ريحان به اوامرش عمل نمايند و از نواهى اجتناب کنند 

ِقلم مالک قدم ظاهر شد ، طوبى للعام  .لين ٰ
  

 ٢٤١ص 
  اکتبر٢٩دهم  شهرالعلم                                 چهار

------------------------------------------------------------------------------ 
ّطوبى از براى نفسى که رحيق اطهر را در ايام. ساقى رحيق بقا مالک اسماء بوده  ٰ 
 امروز روز تبليغ است و. ان مالک اديان فائز گشت مالک قدر آشاميد و به بحر عرف

 : "ّکل به او مأمور تا مخلصين به مقامى که در کتاب الهى نازل شده فائز شوند 
ْمن اح َ ْيى نفسًا کانما احَ َ َ َ  و حياتى که در کتب الهى" . َس جميعًا ّلناى اَيٰ

  به اين مقام فائزاگر نفسى. مذکور است حيات افئده و قلوب است به عرفان محبوب 
ّنشود از ميتين محسوب ، لذا بايد در ليالى و ايام دوستان حق جهد بليغ نمايند ّ ّ 
 که شايد گمگشتگان را به سبيل مستقيم هدايت نمايند و تشنگان را از اين رحيق

َحيوان بچشانند  َهر نفسى به اين مقام فائز شد از جواهر وجود لدى ا مذکور. َ َ 
 ّزود است که اول به مدح. عداء و اقتدار اولى البغضاء محزون مباشيد از شماتت ا .

 .و ثنا و ثانى به ضعف و فنا تبديل شود 
  

 ٢٤٢ص 
  اکتبر٣٠پانزدهم شهرالعلم                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
ّ بايد کل به نصايح مشفقانه که از افق ارادۀ مالک بريه ظاهر شدها انشاء ّ 

 ّعامل شوند و جميع را به حکمت امر نموديم ، چه که فساد و نزاع و جدال و تصرف در
ّاموال ناس من غير اذن ، کل در اين ظهور اعظم منع شده  ِ  بگو اى عباد ، بشنويد. ِ

 جهد نمائيد که شايد به. سماء ندا مى فرمايد  ارض و ما بينٰنداى قلم اعلى را که 
ّعنايت رحمانيه و الطاف ربانيه آنچه اليق اين ظهور اعظم است از شما ظاهر شود  ّ ّ. 

ّبايد کل مت ّد باشيد و به اعمال و اخالق و آداب ناس را از بيداى ظلمانيه بهحّ َ 
 ....ت است ّالزمۀ انسان انساني. ّفضاء خوش روحانيه کشانيد و جذب نمائيد 



 ت امور يکديگرل خود مصروف دارد ، بايد در تمشيّانسان نبايد جميع همت را در خيا
 .اين است حکم محکم مالک امم که از قلم قدم جارى شده . ّبه کمال سعى توجه نمائيد 

  
 ٢٤٣ص 

  اکتبر٣١شانزدهم شهرالعلم                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

ّاى دوستان حق ، همتتان خدمت احباى حق باشد  ّ ّ   ضعفا الزم و اعانت فقراءمالحظۀ. ّ
َاز الزم امور لدى الغفور بوده و خواهد بود  ََ  ّقسم به آفتاب عز تقديس که از. َ

ّحق و فقراى از دوستان او مؤثّمشرق سجن طالع است که نداى مظلومين از احباى   رّ
 ّ متوجه اّاگر ناس شأن حق را ادراک مى نمودند و به شطر. بوده و خواهد بود 

 .ّمى گشتند هر آينه امرى ظاهر مى شد که سبب غناى کل گردد 
  

 ٢٤٤ص 
  نوامبر١هفدهم شهر العلم                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
ّعباد را مظهر غناى خود قرار فرمودم و در جميع آيۀ غنا از کل شىء مقرر داشتم ّ 

ّو چون از اين آيۀ عظمى محتجب گشته به فقر عرضيه مبتال مانده اند  َ َ  پس نيکوست. ٰ
 ّمايند و به تمام همت به جمال ا فارغ نما سوىَحال انفسى که خود را از جميع 

ّعز احديه توجه کنند تا بدايع ظهورات قدرتيه که در نفوسشان وديعه گذاشته ام ّ ّ ّ 
َظاهر و هويدا گردد و خود را غنى و مستغنى از کل من فى ا  ات و االرض مشاهدهّلسموّ

 خود در نفس خود به نفس  ا و هر نفسى که به اين مقام وارد شد به لقاء نمايند
ّفائز گشته و مباد که جهال قوم به اين کلمه تمسک جسته ، به عرصۀ استکبار و ّ 

 غرور قدم گذارند ، چنانچه در بعضى مالحظه شد که بعد از آنکه سالها به نغمات روح
ُبه غناى مطلق دعوت شده اند باالخره از حق استغنا جسته اند ، فنعوذ با عن َ َ ّ 

ّا ها از مشيت امکانيه ظاهر و به او راجع ذلک ، چه که جميع اين غن  زينهار که. ّ
 در حين ظهور به مقام و

  
 ٢٤٥ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
َعرفان و يا به کل من فى ا  ّات و االرض تمسک نمائيد  و مشغول شويد و ازّلسموّ
 ات و االرض را به مکمن غنا کشاند محرومّلسموَع من فى اجمالى که به حرفى جمي

 .از جمالم  نه، بارى غنا از دونم محبوب بوده ، نه از نفسم و انقطاع از ماسوايم مطلوب . مانيد 



  
 ٢٤٦ص 

  نوامبر٢هجدهم شهرالعلم                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

ّاى مهدى ، حبۀ وجودت را به تصرف يد غالبۀ مقتدرۀ الهى واگذار تا او را در ّ َ 
 ّ و اغصان ابديه وقيهّارض مبارکۀ قدسيۀ رضوان خود زرع نمايد تا افنان با

 نما کهبه ديدۀ دقيق و بصر رقيق مالحظه و لکن . ثمرات غير منقطعه از او ظاهر شود 
ّاگر رطب مزروع شود به ثمر نيايد ، چه که از لباس خود عارى نگشته و منزه از ما َ ُ 

يتعل َ َ ّنيا نشده و اما چون نواة برهنه و مجرد به تراب ارضّدُق بالَ َّ 
ٰرب االرباب راجع شد لذا به اين شرافتهاى کبرى و اثمار اليحصى مرزوق شد  ُ ٰ  پس. ّ

 ّت قدس احديه قدم گذار و از دون او پاک شده ، به مقامتو اى مهدى ، برهنه به ساح
ّعز صمديه وارد شو   ُقل" اى مهدى ، . ّاين است نصيحت رب رحيم عبد خود را . ّ

ُاُ ثم ذرهم  َ َخوضهم يلعبون فى ّ َ َآخر از جان يک نفس انقطاعى رايگان به" . ِ َ 
ّيمن جانان فرست و يک آه حزين از دل غمين مجرد از تعل  ّق به اشياء به رضوان ربّ

 َتا به کى مشغول به اين و آنى و به گفتۀ انفس. العالمين مرسول دار 
  

 ٢٤٧ص 
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّمکدره هراسان ؟ قسم به خدا که قاصدين کويم به قدم اطمينان به مقاعد رحمن شتابند
ّوجود را از آاليش حدود و اشارات پاک و مقدس کن و به آسايش تمام به خيام رب . ّ 

 اى مهدى ، در السن و افواه عوام اين کلمه جارى است که مرگ يک. االنام وارد شو 
 از قضاياى الهى محزون مباش. بار و شيون يک بار ، يک بار بمير و زندگى از سر گير 

ّقسم به جمالم که سهام قضاى محبوب احب از. وم مشو ّو از تقديرات مقدرۀ او مهم ِ 
ٰکل مطلوب بوده و خواهد بود و زهر باليش در کام محب صادق ، احلى از هر حلوى ٰ ّ ُ ّ 

 پس از صدمات وارده و رزاياى نازله مضطرب مشو و مهموم مباش که. بوده و خواهد بود 
ِبعد هر ظلمت  ليلى اشراق فجر منير از پى بوده   ّ همت بر صراط مستقيم ،قدم. ِ

 اين. مستقيم کن ، به قسمى که جميع عالم از استقامتت مستقيم شوند و به يقين آيند 
 .ّاست وصيت پروردگار تو اگر هستى از شنوندگان 

  
 ٢٤٨ص 

  نوامبر٣نوزدهم شهرالعلم                                    
------------------------------------------------------------------------------ 



 ّاگر چه کل. آنچه در اين دنيا مشهود است استعداد زياده از اين در او موجود نه 
 نفسىهر در هر عالمى از براى و لکن عوالم الهى طائف حول اين عالم بوده و خواهد بود 

ّامرى مقدر و مقرر و همچه تصور مکن که آنچه در کتاب ا ذکر ش ّ  ده لغو بوده ،ّ
َفتعالى عن ذلک  َقسم به آفتاب افق معانى که از براى حق جنت هاى ال عدل لها. ٰ ِ ّ ّ 
ّدر حيات اولى مقصود از جنت رضاى او و دخول در امر اوو لکن بوده و خواهد بود  ٰ 

َبوده و بعد از ارتقاى مؤمنين از اين دنيا به جنات العدل لها وارد و به نعمت ِ ّ 
ٰهاى اليحصى ِ متنعم و آن جنان ثمرات افعالى است که در دنيا به آن عامل شده اند ُ ّ. 

 آيا مالحظه نمى نمائيد که يکى از عباد او که خدمت نفسى نمايد و زحمتى براى او
 ّتحمل کند اجر و مزد خود را اخذ مى نمايد ؟ چگونه مى شود کريم على االطالق امر

 د خود را از رحمت خود محروم فرمايد ؟فرمايد عباد را به اوامر خود و بعد عبا
 َفسبحانه سبحانه عن ذلک و

  
 ٢٤٩ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
ّتعالى تعالى عما يظنون العباد فى حقه  ُ َّ ُّ ٰ  بارى اليوم جميع اين مراتب. ٰ

َ جنت ابهائيه که اعلى الجنان بوده وپس نيکوست حال نفسى که به. مشهود است  َ ّ ّ 
 مى شد هر آينه از بدايع ّخواهد بود فائز شود و اگر آذان مطهره و نفوس بالغه مشهود

 ّفضلهاى الهى ذکر مى شد تا جميع از کل آنچه ادراک نموده و عارف شده و مشاهده
 چه فايده کهن و لکّر شده به منظر اکبر اطهر توجه نمايند ، ّنموده اند فارغ و مطه

ُبا تربيت نقطۀ بيان روح ما سواه فداه اين عباد را از مقام علقه به مضغه ُ َُ َ ِ 
ِنرسيده اند تا چه رسد به مقام اکتساى لحم و من دون ذلک مقاماتى که ابدًا ذکر آن َِ ِ 

 ّبارى جنت و نار در حيات ظاهره اقبال و اعراض بوده و خواهد بود و بعد از.... نشده 
َروح ، به جنات العدل لها و همچنين به نار ال شبه لها که ثمرۀ اعمالصعود  َِ ِ ّ 

ُمقبل و معرض است به آن خواهند رسيد   ّنفسى جز حق ادراک آن مقامات ننموده وو لکن ُ
 .نخواهد نمود 

  
 ٢٥٠ص 

  نوامبر٤ّاول شهرالقدرة                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

 ٰاليوم را قياس به يومى مکن و کلمات ابدع احلى را قياس به بشنو نغمات الهى را و
 ّبه عين خود در امورات ظاهره نظر کن و به احدى در عرفان نيراعظم. کلماتى منما 

ّمتمسک مشو و اليوم بر کل احباى الهى   ى در تبليغ امر تکاهل ننمايند و درکه آنالزم ّّ



ّکل حين به مواعظ حسنه و کلمات لينه ناس را به شريعۀ عز احديه دعوت نمايند ّّ ّ 
 که اگر نفسى اليوم سبب هدايت نفسى شود اجر شهيد فى سبيل ا در نامۀ عمل او

 .از قلم امر ثبت خواهد شد 
  

 ٢٥١ص 
  نوامبر٥               شهرالقدرة                       دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
  و اگر به بوده ر به ايمانى است که در اوهر نفسى به آنچه موصوف شود اين اوصاف نظ

ّبصر منير حديد  مالحظه نمائى حق جل ذکره هر نفسى را وصف نمايد خود را وصف نم  ودهّ
ّو آن تجلى حب الهى است که به اسم محبوب خود بر کل ممکنات تجلى فرموده و هر ّّ ّ 

 ّ و حال اين نفس را آنچه حق نفسى که به شمس اين اسم مقابل شد انوار شمس در او ظاهر
ّجل کبريائه وصف فرمايد انوار تجلى شمس اسم خود را وصف فرموده ّ و اين مقام و اوصاف  

 ّه تجلى باقى و بعد از انحراف آن نفس از تقابل و محو انوار ،باقى مادامى ک
 . معدوم و مفقود بوده و خواهد بود  اعند

  
 ٢٥٢ص 
  نوامبر٦ شهرالقدرة                                     سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
حال به لسان ابدع احلى نغمات الهى را به بيان فارسى بشنو و بداناى امة ا ، ٰ 

  غير مقبول بوده و خواهد بود ، چه که اّکه اليوم جز ذکرم مردود و جز حبم عند
 ّ ارض و سماء محقق شده ، چه از اعمال عاملين و چه عرفان عارفين وما بينجميع آنچه 

 ّکل از مظاهر نفسم ظاهر و به مظاهر نفسم راجع واديان مختلفه و شرايع النهايه ، 
ِمحقق بوده و کل من عند ّ ّظاهر شده ا  و اينکه در ظهور بعد اعمال قبل ِ ِ 

  مقبول نبوده نظر به آن است که اعمال فرع عرفان بوده و خواهد بود و اعند
 نفس ظهور که و هر نفسى اليوم از  عرفان ا هم منوط به عرفان مظهر نفس اوست

 ل اوست محتجب ماند هيچ عملى او را نفع نبخشد اگرچه بهوجميع اوامر الهى طائف ح
ّعمل کل ممکنات عامل شود ، چنانچه عرفان بيت انسان را کفايت نمى نمايد از ِ 
 ُعرفان صاحب بيت ، همچنين اعمال ، عاملين را کفايت نمى کند از عرفان منزل و

ِمثبت آن   نفسىو اگر اليوم . ُ
  

 ٢٥٣ص 
------------------------------------------------------------------------------ 



 اگرو لکن ّتارک باشد جميع اعمال را و عارف به حق باشد اميد نجات از برايش باقى 
ُنعوذب َاز حق محتجب باشد و به تمام اعمال مشغول ، مفرى از براى او نه و ا ّ ّ 
 الهى ، بشنو نغمات قدس  و تو اى کنيز ن و نفى و نار مذکوريّز اهل سج ا اعند

 صمدانى را تا از استماع آن روح القدس در قلبت مبعوث شود و روح االمين در صدرت
 ّرلم و عالميان منقطع گردى و به مقناطق گردد و چون به اين مقام فائز شوى از عا

ٰاعز اعلى و منظر قدس ابهى متصاعد شو ٰ ّ   با که اِى و به مقام اعرفوَ
ّمنتهى وطن عارفين و منتهى مقصد مقربين ٰ  ى جزتّدر اين مقام حج.  است فائز شوى ٰ

 نفس دوست نبينى و برهانى جز جمال محبوب نخواهى ، ظهورش را دليل بر وجودش دانى و
ّطلوعش را مدل بر نفسش مشاهده نمائى و جميع ممکنات را در قبضۀ قدرتش چ ّون کفُ َ 

ِطين بينى و تمام موجودات را در يد قدرتش مقدور و محدود مالحظه کنى  َ. 
  

 ٢٥٤ص 
  نوامبر٧چهارم شهرالقدرة                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 اى اهل ارض ، قدر اين. م مبارک خلق شده اند جميع عالم از براى خدمت اين يو    

َايام را بدانيد و بما عندکم از ما عند ِ ِ ّّايام فانى و آنچه.  غافل مشويد  ا 
 ٰطوبى از.  فائز شويد ، اوست باقى  ا تا بما عندئيددر او ظاهر فانى ، جهد نما

 َلى که عرف بقا از اوبراى نفسى که در اين دار فانى به عمل باقى فائز شد ، يعنى عم
 ّبشنو وصيت الهى را و عمل نما به. ّمتضوع است و آن کلمة ا بوده و خواهد بود 

 ٰاگر به اين مقام بلند اعلى فائز شوى به. رضا از او استشمام شود  آنچه که رائحۀ
 .کلمۀ رضا از نزد مالک اسماء فائز خواهى شد 

  
 ٢٥٥ص 

  نوامبر٨                        پنجم شهرالقدرة             
------------------------------------------------------------------------------ 

ّبش مشتعل باشى و به نور عرفانش منورح احيان به نار  در جميع احوال و اانشاء ّ 
 ت و بيانّاوليا را تکبير برسان و به ضياء سراج الهى مشتعل نما تا کل به حکم .

 يوم ، يوم حکمت است و خدمت ، و. عباد را به شريعۀ مقصود عالميان فائز نمايند 
ٰخدمت حق جل جالله در رتبۀ اولى تبليغ امرش بوده و هست  ّ ّ  ّاز حق مى طلبيم. ِ

 .ّاولياى خود را مؤيد فرمايد بر آنچه سبب ارتفاع کلمه و ارتقاء مقام است 
  

 ٢٥٦ص 



  نوامبر٩                                  ششم شهرالقدرة    
------------------------------------------------------------------------------ 

ّاى دوستان ، امروز بايد کل به شأنى از حرارت محبت الهى مشتعل باشيد که اثر ّ 
 ل عالم از اينحرارت آن از جميع رگها و اعضا و اجزاى شما ظاهر شود تا جميع اه

ّو کل را وصيت مى نمائيم به. ّحرارت مشتعل شوند و به افق مقصود توجه نمايند  ّ 
ُعمل ما انزلناه فى الکتاب  َ َ ّبايد جميع به طراز اخالق الهيه مزين شوند و به. ِ ّ 

 ٰطوبى از براى ارضى که.  و اعزاز نفوس است عامل گردند  اآنچه سبب ارتفاع امر
 قدر اين، اى اهل بهاء . ر او مرور نموده و عرف ا را ادراک کرده نسمة ا ب

 هر يک از. ّايام را بدانيد و به عملى که قابل و اليق اين يوم است قيام نمائيد 
 ّشما بايد به شأنى ظاهر شود که ناس از او عرف محبت رحمن را استشمام نمايند و

 ٰلى جارى شده فى الحقيقه اصغا مى شداگر آنچه از قلم اع. ّاخالق حق را بيابند 
 .حال در ارض پژمرده و مرده مشاهده نمى شد 

  
 ٢٥٧ص 

  نوامبر١٠هفتم شهرالقدرة                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

َه از هر کلمه بحر حيوان جارى قسم به بحر معانى ک، اى اهل بهاء   آيا مى نوشيد و. َ
َقد اتى" ّمخمود مشاهده مى شويد و يا ملتفت نيستيد ؟ امروز جميع ذرات به نداى  َ َ 

ُک و الملکبَجا ر" ٰعلى اهل انشاء را به ناطقند و جميع مأل ا" ِالمالک  ُ 
ٍمذْوَي  ّ لله َ  ّغمات روحانيه محروم است وآيا آذان از اصغاى اين ن .بشارت ميدهند " ِ

 .يا به اسباب ظاهره از آن ممنوع ؟ بشنويد نداى مظلوم را و وقت را از دست مدهيد 
 کمال جهد را مبذول داريد که از فيوضات يوم ا محروم نمانيد و جميع را به

ّاستقامت کبرى دعوت کن که شايد اين عطيۀ عظمى را از دست ندهند و به اسم حق ّٰ ٰ 
 امروز نفوسى که از اين بحر آشاميده اند بايد خود را در مقامى....  نمايند حفظش

ّمشاهده کنند که جميع من على االرض قادر نباشند بر تکلم نزد ايشان ، چه جاى آن که َ 
 .سبب گمراهى شوند 

  
 ٢٥٨ص 

  نوامبر١١هشتم شهرالقدرة                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

  يکتابنام آفرينندۀ                            
ّچه مقدار از عباد و اماء که در شب و روز به تالوت کتب الهيه و صحف ربانيه  ّ ّ 



 وُمشغول بودند و چون منزل آن ظاهر از او محجوب ماندند و به اوهام خود عاکف 
ّبه کتاب از منزل آن محروم ماندند و از ام الکتاب محجوب گشتند . ّمتمسک  ُ. 

 ٰطوبى از براى نفسى که. ّاز بحر شيرين گذشتند و به نهر توهمات خود اقبال نمودند 
ّبه سدرۀ الهيه متمسک شد و از دونش فارغ و آزاد گشت  ّ .، اى امة ا 

 .عليک  البهاء.  فارغ و آزاد باشى ٰما سوى ّ بر حبش مستقيم مانى و از اانشاء
  

 ٢٥٩ص 
  نوامبر١٢نهم شهرالقدرة                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
 فرات. ى ّسرير بيان در قطب امکان ظاهر و مکلم طور بر آن مستو. يوم ا آمد 

 َ الحمد و له الفضل و. َرحمت از يمين جارى و راية اقتدار از يسار منصوب 
ُالعطاء و له العناية و  َ امام وجوه ورى باعلى ا ُفعة و العالءّالرَ َ َٰ  اءّلندَ

  سطوت عالم او را منع ننمود و بغضاى امم او را از اراده بازرش را ظاهر فرمودام
  ليل و نهار فرقى مشهود نه من غير ستر وما بين از ظلمت ظلم ّدر ايامى که. نداشت 

 ُ سالسل و اغالل او را از استقالل منع ننمود و کندَحجاب امام وجوه احزاب قائم
 ِجميع باليا و رزايا را حمل فرمود الرتفاع کلمة. و بند امرش را تغيير نداد 

 ُاالمر ف. هر منصفى شاهد و هر عادلى گواه . ا َ ُى قبضته يفعل ما يشاءَ ُ َ َ ِ 
ُويحکم ما يريد و هو العزيز المستعان  ُ ُُ ُ َ. 

                              ّتولد حضرت بهاءا 
  

 ٢٦٠ص 
  نوامبر١٣دهم شهرالقدرة                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
 به اسم دوست يکتا                               

  از سحاب رحمت مالک وجود و سلطان غيب و شهود دور نمانى و ااى محمود ، انشاء 
 سعى نما که حبل نسبت را محکم نمائى و استحکام. از کوثر قرب و اطمينان بياشامى 

 هر که به اين مقام فائز شد از براى   استقامت در امر مالک امکان استآن منوط به
 هر نفسى اليوم. او خطرى نبوده و نخواهد بود و به خير دنيا و آخرت فائز خواهد شد 

َبه نير افق معانى اقبال نمود او از اهل حيات لدى الوجه مذکور است و هر که َ ّ 
 هّحمد کن حق مطلق را که ترا تأييد فرمود و ب. ّمحروم ماند از ميتين محسوب 

 .عرفانش فائز نمود 
  



 ٢٦١ص 
  نوامبر١٤ شهرالقدرة                                    ميازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام محبوب امکان                             

 انشاء ،اى امة ا و فيوضات ربانى در کل احوال از رحيق به عنايت الهى ا ّ ّ 
 اطهر ذکر و عرفان بياشامى و با کمال شوق و انجذاب به ثناى محبوب آفاق ناطق باشى

  کسب مقاماتهّبر هر نفسى الزم در اين ايام معدود. ّايام مثل برق در مرور است  .
ّحق جل کبريائه محض فضل و کرم خود را ظاهر ف.  نمايد قيهۀ باعالي  رموده و راهّ

 ٰطوبى از براى نفسى که به کمال ايقان و اطمينان به. رستگارى را تعليم نموده 
 .ّعرفانش فائز شد و به اوامرش متمسک گشت 

  
 ٢٦٢ص 

  نوامبر١٥ شهرالقدرة                                   مدوازده
------------------------------------------------------------------------------ 

 ٰطوبى.  و هدايت خلق به حکمت و بيان محبوب است  ااءّجهد در تأليف قلوب احب
 ّمشاهده کن مع بالياى وارده و رزاياى متواتره قلم امريه ساکن نبوده. ِللفائزين 
 . مشغول ، چنانچه همۀ آفاق را احاطه نموده  اّمتص در تبليغ امر. و نيست 
ِهذا من فضل. ّق هم بايد به قدر وسع در خدمت امر قائم و مستقيم باشند ّاحباى ح ِ 

َا يعطيه من يشاء  ّاهل اثبات که مظاهر اال اند بايد ناظر به اثبات باشند. ُ ِ 
  دائمه که عند ا بوده و خواهد بود ، نه امورقيۀّيعنى به مقامات محققۀ با

  .قيه غير باۀفاني
  

 ٢٦٣ص 
  نوامبر١٦ شهرالقدرة                                   سيزدهم

------------------------------------------------------------------------------ 
 االقدس االبهى                                  

َکتابت لدى الوجه حا   :ّر و طرف اقدس به آن ناظر و اول آن اين کلمات مذکور ضَ
  به عنايت رحمن ااى زمان ، انشاء" . الهى اگر کاسنى تلخ است از بوستان است  "

 مقبلين از اوراق و اثمار و اوراد. ّشيرينى و از اوراد رضوان ربانى محسوب شوى 
ّبستان معنويۀ الهى اند ، از عنصر حب خلق شده اند و از نيسان فضل روئيده اند  ّ ُ. 

َاياک ان يحزنک. ّبه طراز ربيع رحمانى مزين باشى ّجهد کن تا هميشۀ ايام   َُ َ ّ 
ُشىء ، تمسک بحبل رحمة ربک ثم اذکره بين االمکان بالحکمة و البيان  ّ ّ  َ َ. 



  
 ٢٦٤ص 

  نوامبر١٧چهاردهم شهرالقدرة                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام خداوند مهربان                             
ّاى امة ا ، الحمد لله از درياى عرفان الهى آشاميدى و به افق ظهور توجه  ّ ِ 

َنمودى و به کلمۀ بلى بعد از اصغاى الست فائز شدى   جهد نما تا به عنايت. َ
 ى تواند تحصيل نمايد مقامى را کهامروز روزى است که هر نفسى م.  فائز شوى قيهبا

َلم يزل و اليزال باقى و پاينده ماند  ََ  ّبه صد هزار لسان شاکر باش ، چه که حق. َ
ّجل جالله ظاهر نمود از تو نفوسى را که به طراز ايمان مزينند و به خدمت امر ّ 

 ه ،ّچه مقدار از اهل ارض که از مقصود محروم و محجوبند و شما مقبل و متوج. قائم 
 جميع نساء آن ارض را. ّ به اسم حق محفوظ باشد  ااين مقام بزرگ است ، انشاء

ّوصيت مى نمائيم به تقديس و تنزيه و ما انزله الوهاب فى الکتاب  ُّ َ َ َ. 
  

 ٢٦٥ص 
  نوامبر١٨پانزدهم شهرالقدرة                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
ٰطوبى از براى نفوسى که شئونات دنيا ايشان را از افق اعلى منع ننمود    دوستان. ٰ

  بايد به کمال استقامت و اطمينان بر امر اآن ارض را تکبير برسان و بگو انشاء
 ما را از فاطرّ به شأنى که قوت اقوياء و جنود ارض ش،محبوب امکان قيام نمائيد 

  محکمۀ مبارکه از ملکوت بيان رحمنّ در مقامى اين کلمۀ طيبۀ،سماء منع ننمايد 
 بعضى از دوستان خائف مشاهده مى شوند خوف از براى چه و از که ؟ اين گل: نازل 

اگر بما نز.  ّآباد قدرى نداشته و اين هياکل ترابيه را شأنى نه  َل فى الکتابُ
ٍ من کل عالم غافل و اُه مى نمايند که ذباب افضل است عندعامل شوند مشاهد ٍ ّ ِ 
ُمن کل آمر مرتاب  ٍ ّ ِ. 

  
 ٢٦٦ص 

  نوامبر١٩شانزدهم شهرالقدرة                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام بينندۀ دانا                               
ّ بما اراده ا فائز شوند ، لله تکلم نمايند و ا جميع اماء اانشاء  ّ ِ ُ َ َ 

 امروز بزرگ است و آنچه هم در او ظاهر مى شود بزرگ خواهد. الى ا ناظر باشند 



 .ّجهد نمائيد تا به کمال تقديس و تنزيه به ذکر و ثناى حق مشغول باشيد . بود 
 ّحق آگاه مى فرمايد عنقريب اعمال. روز مقام اعمال و ثمر آن از بصر مستور است ام

 اى. و افعال و اذکار عباد و اماء در انجمن عالم ظاهر شود و بر منابر گفته آيد 
ّکنيزان حق ، جهد کنيد تا مصدر امور خيريه واقع شويد و ذکرتان به دوام ذکر اکبر ّ 

 .پاينده و باقى ماند 
  

 ٢٦٧ص 
  نوامبر٢٠هفدهم شهرالقدرة                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
ّ به دوام ملک و ملکوت به فيوضات فياض حقيقى فائز باشند ، انه لهو اانشاء ّ 

ّالمعطى الکريم و در کل احوال به حکمت ن  تا سمع نيابند. ّاظر و متمسک باشند ُ
 يمّنتخم هاى حکمت لد: " از قلم جارى از قبل اين کلمۀ مبارکه . ّتکلم ننمايند 

 را در ارض طاهر قلب بيفشان و به آب يقين آبش ده تا سنبالت علم و حکمت من سر سبز
 اد آنانندحکماى عب: " و در مقام ديگر مى فرمايد " . ّاز بلدۀ طيبه انبات نمايد 

 چنانچه ساقى تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا. که تا سمع نيابند لب نگشايند 
 ّپس بايد حبه هاى علم و حکمت را در ارض. به جمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد 

 " .ِطلب مبذول داريد و مستور نمائيد تا سنبالت حکمت الهى از دل برويد نه از گل 
 ناس از خمر غرور مدهوشند و از کوثر اطهر بى خبر ، در فکر آنندٰانتهى ، چه که 

 .ذنبى به اعتقاد خود ثابت نمايند و ضوضا برآرند 
  

 ٢٦٨ص 
  نوامبر٢١هجدهم شهرالقدرة                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
َمد و ثناى مقدس از عرفان اهل انشاء مالک اشياء را اليق و سزا که رغمًاح ّ 

 ِللمعرضين و المشرکين به نور الئح مبين از افق ظهور ظاهر و آشکار و به اعلى
ٰاء امام وجوه مظاهر اسماء ندا نمود و کل را به افق اعلى دعوت فرمود ّلندا ّ  نه. َ

ّمع اغماض کل و عناد کل در هر جهتى از . سطوت امرا منعش نمود و نه اعراض علما ّ 
 ُضوضاء علماء عالم مانند طنين ذباب و غوغاء. مرتفع " ّانه هو ا " جهات راية 

ُامم کان لم يکن شيئًا مذکورًا ظاهر شد ، و ظاهر نمود آنچه را که اراده فرمود َ ََ َ .  
  و به آن کلمه حجباتّاز اول امر به کلمۀ عليا ناطق. ّفکروا يا اولى االلباب 

ِتعالت اصابع قدرته و اقتداره . را خرق نمود و سبحات را دريد  ُ  ّدر ايامى که بحر. َ
 .ّبغضا مواج و نار ضغينه مشتعل جميع ملوک را در ظاهر ظاهر تبليغ فرمود 



  
 ٢٦٩ص 

  نوامبر٢٢نوزدهم شهرالقدرة                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

 هر نفسى اليوم به اصغائش. ٰبه لسان پارسى احلى آيات مالک اسماء را اصغا نما 
 بگو اى. ٰفائز شد او از اهل بهاء از قلم اعلى در صحيفۀ حمرا مذکور و مسطور 

 ور محروم منمائيد و بصر را ازّعباد ، گوش را از اصغاء نداء مکلم طور و مالک ظه
 .ّامروز افق عالم به انوار نير اعظم مشرق و منير . مشاهدۀ آياتش ممنوع مسازيد 

ٰحيف است صرير قلم اعلى و حفيف سدرۀ منتهى را بگذارند و در صدد استماع طنين ٰ 
ّاريد اوهام را ، تا بحر يقين مواج و افق ايقان منوذبگو بگ. ُذباب برآيند    ،رّ

 .آسمان شاهد و آفتاب گواه 
  

 ٢٧٠ص 
  نوامبر٢٣ّاول شهر القول                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 ِيوم ظهورو لکن جميع علما و فقهاى ارض از براى امروز و خدمت امر خلق شده اند 

 حضرت مقصودى را که هزار ودويست سنه انتظارش. ّتحان کل بر اعراض قيام نمودند ام
ّرا مى کشيدند و لقايش را آمل بودند فتوى بر قتلش دادند ، چنانچه کل ديده و ٰ 

 حال قدر و مقام معدودى از علما که از رحيق وحى آشاميدند و به افق. شنيده اند 
ّاعلى توجه نمودند معلوم و واضح م  .و اين امور واقع نشد مگر از اوهام . ى شود ٰ

 . مالک انام محروم نمود زّون و اوهام کل را در يوم قيام اظن
  

 ٢٧١ص 
  نوامبر٢٤ شهرالقول                                      دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 سالم تا حين علماى ارض و فقهاى آن از عرفان توحيد حقيقى محروم بودنداز صدر ا
 احدى از. ّ ، چنانچه کل از عرفان حقيقت امر قائم محتجب بودند  اّاال من شاء

ّعلماى قبل بر کون آن حضرت در اصالب اطالع نيافت ، کل در هيماء جهل سالک   حال. ّ
  موهوم و جابلساى غير معلوم ناظرند وهم جميع علما و فقهاء ايران به جابلقاى

 ّبارى از حق مى.  به مثل يهود که الى حين منتظرند ،منتظرند شخص موهوم ظاهر شود
 اوست بر هر شىء. ّطلبم اولياى آن ارض را به انوار آفتاب توحيد حقيقى منور نمايد 

 قادر و توانا ۭ



  
 ٢٧٢ص 
 ر نوامب٢٥                      شهرالقول                 سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّيا وهاب ، وهاب مى فرمايد قدر و مقدار فضل و عنايت الهى را بدان و در ليالى و ّ 

 علماى ايران که خود را مطالع علوم و فنون مى دانستند. ّايام به ثنايش ناطق باش 
ّد و اعلم و اتقاى اهل عالم مى شمردند از تجليات ظهور الهى محروم و ازَو ازه َ 

ٰعرفان يومش ممنوع و تو به عرفان حق جل جالله فائز شدى و صرير قلم اعلى را ّ ّ 
 .االقدس االمنع المنيع  ّالمقام االعز وا بهذازن فايذلِلٰطوبى لک و . شنيدى 

  
 ٢٧٣ص 

  نوامبر٢٦                      چهارم شهرالقول               
------------------------------------------------------------------------------ 

ٰبه يقين مبين بدان عرف بيان رحمن از بيان دونش واضح و ممتاز ، طوبى از، يا حسن  ُ 
 عى که آن راّبراى صاحب شمى که او را يافت و به کوى دوست شتافت و از براى صاحب سم

ُانه من اهل البهاء فى کتابى المبين . شناخت و به اصغاء ندايش فائز گشت  ِ ِ ّ. 
  

 ٢٧٤ص 
  نوامبر٢٧پنجم شهرالقول                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
ّ را وصيت فرموده و مى فرمايد به اعمال طيبه و اخالقّن ، اين مظلوم کلييا حس ّ 

ّمرضيه تا کل اهل حق را به طرازى که سزاوار است مشاهده نمايند  َلعمرى عمل. ّّ َ 
ّطيب هادى بوده و خواهد بود و همچنين کل را به تقوى ا وصيت مى نمائيم ، چه ّّ 

ِوبى للعاملين ط. ٰکه تقوى در ملکوت علم الهى از احسن طراز محسوب  ّلله الحمد. ٰ ِ 
 .ّرب العالمين 

  
 ٢٧٥ص 

  نوامبر٢٨ششم شهرالقول                                       
------------------------------------------------------------------------------ 
 و و جهتّيا اغصانى ، در وجود قوت عظيمه و قدرت کامله مکنون و مستور ، به ا

 ّوصية ا آن که بايد. ّاتحاد او ناظر باشيد ، نه به اختالفات ظاهره از او 
ُانظروا ما انزلناه فى. ًا به غصن اعظم ناظر باشند ّاغصان و افنان و منتسبين طر َ َ ُُ 



ّاذا غيض بحرالوصال و قضى کتاب المبدأ فى المآل توجهوا: " کتابى االقدس  ُ َ ِ ُ ُ َ 
ُالى من اراده َ ِ ا الذى انشعب من هذاََ َ َ َ  مقصود از اين آيۀ" . االصل القديم  ّ

َکذلک اظهر. رکه غصن اعظم بوده مبا ُا االمر فض من عندنا و انا الفضالَنَ ّ َ ََ  .الکريم  ِ
 صعود حضرت عبدالبهاء                               

  
 ٢٧٦ص 

  نوامبر٢٩      هفتم شهرالقول                                
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّتفکر در اعمال شيعه و آنچه از ايشان. ّيا محمد على ، مظلوم ترا ندا مى نمايد 
 اگر در اعمال و اقوال آن نفوس و. از ضغينه  و بغضا در يوم ا ظاهر شد نما 

 ّ در يوم قيام تفکر کنى خود را بر کرسى استقامت مشاهده نمائى و ازجزاء ايشان
 ثمرۀ آن ناله ها و آن نوحه ها و حاصل آن.  ا فارغ و آزاد بينى ما سوى

ّادعاها آن شد که در يوم قيام به لعن و سب مقصود عالميان ظاهرًا باهرًا بر رؤ  سوّ
ُقل اال لعنة ا على. ش دادند ٰمنابر مشغول و باالخره فتوى بر سفک دم اطهر َ 

 .المين ّظالقوم ال
  

 ٢٧٧ص 
  نوامبر٣٠هشتم شهرالقول                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
 ى و مطلع علم و منزلالقاسم ، ظنون و اوهام علماى ايران را از مشرق وح َباَايا 

 ٰوبى از براى نفسى که به عضد اقتدار اصنام قوم را در اين يومط. آيات محروم نمود 
ّکه به حق منسوب است شکست و به افق يقين توجه نمود   ّامروز بايد کل با افئدۀ. ّ

 .ّمقدسه از ضغينه و بغضا اهل انشاء را به روح و ريحان به افق رحمن هدايت نمايند 
ِى لطوب َمن فاز بهذاٰ  .ِالعمل العظيم  َ

  
 ٢٧٨ص 

  دسامبر١نهم شهرالقول                                       
------------------------------------------------------------------------------ 

 نديا على اکبر ، اهل عالم در قرون و اعصار از فراق مالک قدر نوحه مى نمودند و ع
 ذکر اسمش خاضع و خاشع مشاهده مى گشتند و حال چون وعد رسيد و حضرت موعود يعنى

ّمکلم طور از افق سماء ظهور مشرق و الئح گشت کل بر اعراض قيام نمودند و گفتند ّ 
  اخذّرسدره نوحه نمود و لوح بر تراب مققلم گريست و . آنچه را که هيچ حزبى نگفت 



 بارى جزاى اعمال ، آن نفوس شريرۀ غافله را. ّ متحير ّکرد ، انسان متحير بل عالم
 .از فيوضات مآل محروم ساخت 

  
 ٢٧٩ص 

  دسامبر٢دهم شهرالقول                                       
------------------------------------------------------------------------------ 

  مقبول اّاء حق فائز شويد به اعمالى که عند تو و اولي ايا رحيم ، انشاء
 قول بى عمل قابل. امروز روز عمل پاک است و اعمال شاهد و گواه اقوال است . است 

ّ از حق مى طلبيم کل را تأييد فرمايد بر اعمالى که عرفش از ذکر نبوده و نيست ّ 
 .عالم قطع نشود 

  
 ٢٨٠ص 

  دسامبر٣                يازدهم شهرالقول                    
------------------------------------------------------------------------------ 

َيا محمد على ، آنچه از قلم اعلى جارى به مثابۀ سراج است ، امام وجه مذکور و ٰ ّ 
َاگر اقل از سم ابره اين مقام. در جميع عوالم الهى با او همراه و مأنوس  َِ ّ ّ 

 ّ توجه مى نمودند ، زخارف اٰعلى کشف مى شد جميع عالم از ما عندهم بما عندا
ّ و اشياء متغيره و اسماء موهومه ايشان را از مشرق نور احديه منع نمىنيهفا ّ 

 ّبگو يا حزب ا ، به کتاب الهى تمسک نمائيد و خود را از دونش فارغ و. نمود 
 .اوست مشفق و اوست کريم . د و توفيق مى طلبد ّاين مظلوم از براى کل تأيي. آزاد 

 العظيم ۭ ّال اله اال هو العزيز
  

 ٢٨١ص 
  دسامبر٤ شهرالقول                                    مدوازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 است که به عرفان حق فائز گشت و متقى نفسىِامروز عالم کسى.... يا حزب ا ّ ّ 

 ه ا باز داشت و مجاهدين قومى هستند که به کتاببِحُ يال است که نفس را از ما
ّمبين تمسک جسته اند  ّهر نفسى مشيت و ارادۀ خود را در مشيت و ارادۀ حق. ُ ّ ّ 

 ا مذکور ومسطور استّفانى نمود يعنى به رضاى حق فائز شد او از شهدا در صحيفۀ حمر
ِطوبى لقوم يعلمون و طوبى لقوم يعرفون  . َ ٍَ ٍٰ َٰ. 
  

 ٢٨٢ص 



  دسامبر٥سيزدهم شهرالقول                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

 هزار و دويست سنه. ّان تفکر نمائيد ِيا حزب ا ، در خادعين و ماکرين اهل فرق
 ت نمودند ، فى الحقيقه عابد اوهام بودند و را به اوهام تربي اَزيد عبادَو ا

ّکل به ظنون متمسک و از حق جل جالله غافل . خود را اهل يقين مى شمردند  ّّ  چون. ّ
ّفجر اميد دميد و افق عالم به انوار ظهور مکلم طور منور گشت فضيلت کل ّ   نزدّ

 يا. ارتکاب نمودند آنچه را که هيچ قومى ارتکاب ننمود . رين واضح و آشکار شد ّمتبص
 آذان را از اصغاء. ٰحزب ا ، به افق اعلى وحده ناظر باشيد و به امرش عامل 

ُر داريد تا حفيف سدرۀ جان را به اذن جان اصغاء نمائيد ّهکلمات مشرکين مط  حمد. ُ
 ّرا که شما را هدايت فرمود و به صراط مستقيم راه نمود در ايامىکنيد محبوب عالميان 

 .ّکه کل بر اعراض قيام نمودند 
  

٢٨٣ 
  

  دسامبر٦چهاردهم شهرالقول                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

ّلله الحمد آفتاب   ٰطوبى از براى.  عنايت از افق سماء بيان الئح و نور فضل ساطع ِ
َنفوسى که خود را محروم ننمودند و بما ينبغى قيام کردند   ّاز حق مى طلبيم نفوس. َ

 فائز شدند به آنچه که مقصود از. مذکوره را تأييد فرمايد و توفيق عطا نمايد 
  عالميان طلب نمايند آنچه را کهّ بايد کل از مقصود،يوم عظيم است. آفرينش بوده 

 عالم را غفلت و اوهام از مالک انام منع. ّسبب و علت ظهور اعمال و اخالق است 
 در هر حين تغيير و تبديل و فنا را مشاهده مى. نموده و اشياء ظاهره حايل گشته 

َنمايند ، مع ذلک غافل و محجوبند   ّدر اين حين که مکلم طور بر عرش ظهور مستوى. َ
يا اهل االرض زي: " پيک بيان از حديقۀ معانى اين کلمه آورده  َ  َنوا هياکلکمَ

َ االعمال و االخالق لتستضىِبطراز َ  نفوس مذکوره بايد به" . َ بها اآلفاق ِ
ّاعانت حق جل جالله به حکمت و بيان به تبليغ مشغول شوند  َانا معهم ،. ّ َ ّ ِ 

َنسمع و نرى و انا ال َ َ ََ  .بصير ُميع الّسٰ
  

 ٢٨٤ص 
  دسامبر٧پانزدهم شهرالقول                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 ُوجود از کلمة ا موجود و کلمة ا از ظهور ظاهر ، اوست کتاب مبين و حصن



 و مشرق اسم مخزون ، کتب ا به ذکرش زينت يافت و مکنون ّرمتين و اوست مطلع س
ُعملش يفعل مايشاء و اراده اش يحکم مايريد . ّعالم به نورش منور گشت  َ َُ  بنيان. َ

 .ّهستى به اسمش محکم و عالم حکمت و بيان به آثار قلمش منظم 
  

 ٢٨٥ص 
  دسامبر٨ شهرالقول                                    مشانزده

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّحکم حکمت در الواح الهى به مثابۀ شمس از افق سماء مشرق و الئح ، کل بايد به آن

 ِنهالهاى تازه را بايد از سموم حفظ نمود امرًا من. ناظر باشند و متابعت نمايند 
ّدى اِ رب العالميَل  .ات حکمت بالغه آن است که در الواح ذکر شده مقتضي. ن َ

ّبايد کل به حبل امر الهى تمسک نمايند و به ذيل احکامش تشبث ، چه که آنچه از ّ ّ 
ِقلم اعلى جارى سبب و علت نظم عالم و حفظ امم بوده ، طوبى للعام ٰ  يا حزب. ين لّٰ

 ّامروز اعمال طيبه و. ئيد ّا ، ايام را غنيمت دانيد و بر خدمت امر قيام نما
ّاخالق مرضيه از جنود قويه عند ّمذکور و مسطور ، به اين جنود نصرت نمائيد  ا . 

ّانه يقول الحق و هو العليم الخبير  ُّ. 
  

 ٢٨٦ص 
  دسامبر٩هفدهم شهرالقول                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
ّيا محمد قبل رضا ، حمد کن محبوب عالم را که ترا مؤيد فرمود بر عرفان نفسى که ّ 
 ّکل از براى عرفان او خلق شده اند و از او محجوب و ممنوع ، اين مقام عظيم است ،

ّقدرش را بدان و به اسم حق جل جالله حفظ نما  ُناس غافلند ، لعمر. ّ َ َاگر ا  
 ّبه طراز آگاهى مزين شوند در اخذ يک کلمه از کلمات الهى جان خود را انفاق نمايند

ّهر نفسى اليوم به کلمة ا فائز شد او به کل خير فائز است و اعز است . ّ 
 در اعمال و اقوال حزب قبل و ثمرۀ.  از آنچه در ارض مکنون و مشهود است  اعند

 هر نفسى آگاه شود و ثمرۀ اعمال آن نفوس را. ا ّآن در يوم قيام تفکر نم
ّمشاهده نمايد به طراز استقامت کبرى مزين گردد ، از نهر اسماء بگذرد و به بحر ٰ 
ّمعانى توجه نمايد ، توجهى که صفوف و الوف او را منع ننمايد و ضوضاء امم باز ّ 

ُهنيئًا لمن فاز و ويل للغافلين و ويل للمعتدين . ندارد  َ َ َ َ ِ. 
  

 ٢٨٧ص 
  دسامبر١٠هجدهم شهرالقول                                     



------------------------------------------------------------------------------ 
 پرتو خورشيد جهانگير گيتى را روشن نموده و. ِيا بهرام ، بامداد روز داد است 

 از بى نياز بخواه. نيکوست چشمى که ديد و شناخت . روزگار افسرده را تازگى بخشيده 
 .دانا  اوست توانا و اوست. تا راز روزش را بنمايد و ترا به زندگى تازه ، تازه نمايد 

  
 ٢٨٨ص 

  دسامبر١١نوزدهم شهرالقول                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

ٰطوبى از براى نفسى که از ماء انقطاع خود را از غبار حرص و هوى طاهر کند و قصد ٰ 
ّقسم به آفتاب حقيقت ، نزد نور اخالق مرضيه و اعمال طيبه. ٰافق اعلى نمايد  ّ ِ 

ُقل اتقوا اَ يا قوم خذوا. انوار شموس و اقمار سماء رونقى نداشته و ندارد   
َعکم و يعزکم و ضَفَما ير ُ ِ ّعوا ما نهيتم عنه فى کتاب ا رب العالمينُ ُ 
ِاگر نفوس مقبله به اتفاق و بما امروا به فائز مى گشتند حال آفاق مدن و .... ُ ّ 

ّديار منور مشاهده مى شد ، چه که کل را نصيحت نموديم به آنچه که سبب ارتفاع مقام ّ 
َطوبى لمن س. و تهذيب نفوس بوده  َ ِ ِمع و عمل و ويل للغافلين ٰ ِ َِ َ َ َ. 

  
 ٢٨٩ص 

  دسامبر١٢ّاول شهرالمسائل                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

 زا. فى الحقيقه انصاف مفقود و اعتساف مشهود . يا افنانى ، عليک سالمى و بهائى 
 ّحق شاهد و مظاهر اسماء و صفاتش گواه. هر جهتى نار ظلم مشتعل و نور عدل مستور 

 ر شود وّهبيان آذان امکان از قصص کاذبه مطکه مقصود از ارتفاع ندا آن که از کوثر 
  ، مبارکۀ عليا که از خزانۀ علم ظاهر گشتهّمستعد گردد از براى اصغاء کلمۀ طيبۀ

ِطوبى للمنصفين   ّحق شاهد و مظاهر. ن مظلوم از خود خيالى نداشته و ندارد اي. ٰ
 عدل گواه که مقصود از ذکر و بيان تهذيب نفوس و اطفاء نار بغضاء به حکمت و بيان

ّآن جناب و ساير اوليا که به نور انقطاع منورند و به طراز انصاف مزين. بوده  ّ 
 .گواهى مى دهند بر صدق اين مظلوم و بر معروفش 

  
 ٢٩٠ص 
  دسامبر١٣ شهرالمسائل                                    دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 قريب چهل سنه عباد را به نصايح مشفقانه و مواعظ حکيمانه از فساد و نزاع و جدال



 ّ الهيه و اعانتش در ممالک ايران نفوذمنع نموديم و اين اراده به ارادۀ مطلقۀ
 نمود ، به شأنى که بد شنيدند ، خوب گفتند ، زشت ديدند و زيبا نمودند ، کشته

 چه مقدار. ّشدند و شفاعت کردند ، مع ذلک نه از دولت و نه از ملت احدى ملتفت نه 
 الم بهّاز هذيانات که در ليالى و ايام قو و تحريرًا ظاهر شد و مظلوم هاى ع

ّحبل صبر متمسک و به ذيل اصطبار متشبث بودند و در مقابل کلمه اى ظاهر نه   خاتم. ّ
ُيا اباذر ، لکل شيى دليل ، دليل: " رسل و هادى سبل روح ما سواه فداه فرموده  ّ 

ّر و دليل التّفکّالعقل الت  ُافضل  يا اباذر ،: " و همچنين فرموده " . مت صر الّکفُ
 .به خدا گذارديم  بارى در جميع موارد ظلم و اعتساف صبر نموديم و" . مت با العبادة الص

  
 ٢٩١ص 
  دسامبر١٤ شهرالمسائل                                    سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 .عليا اهل ناسوت انشاء را کوثر عرفان عطا فرمود ٰحمد مولى الورى را که به کلمۀ 

َروح حيوان و کوثر زندگانى از کلمۀ الهى جارى بوده و هست   اوست معطى زندگانى. َ
 ٰطوبى از براى نفسى که عرفش را يافت و به شطرش شتافت به. ابدى و حيوة سرمدى 

 ده باز نداشت ، بهشأنى که اسباب روزگار و نعمت و ثروت و زخارف آن او را از ارا
ُجل الخالق و جل الموجد و جل المعطى ،. قدرت کامله اقبال نمود و بياشاميد  ّ ّ ّ 

ّاز يک کلمه مائدۀ سمائى و نعمت حقيقى که عرفان نفس حق جل جالله است عطا فرمود  ّ. 
 ّبه مثابۀ نيسان ربيع رحمانى بر اراضى قلوب موحدين و مخلصين امطار حکمت و بيان

 ّداشت تا کل فائز شوند به ثمرات وجود خود و آگاه گردند بر آنچه مخصوص آنمبذول 
 اين فضل را ادراک عالم تحديد ننمايد و اقالم امم. از عدم به عرصۀ ظهور آمده اند 

 .قادر بر احصا نباشد 
  

 ٢٩٢ص 
  دسامبر١٥چهارم شهرالمسائل                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّحمد حضرت امجد ارفع اعظم اقدس قيومى را اليق و سزاست که به يک کلمۀ مبارکه که

 ّاز سماء اراده اشراق نمود عالم بيان را منور نمود و به لئالى عرفان زينت داد ،
َجل جالله و عم نواله و ال اله غيره   َ   اوست مقتدرى که از يک حرف حروفات.ّ

 مختلفه را ظاهر فرمود و از آن عوالم کلمات را موجود نمود و لئالى مکنونه در
 در اين بيان بحور علم و حکمت مکنون و. ُاصداف عمان قدرتش را ظاهر و هويدا ساخت 

ّال يقدر احد ان يظهرها اال بحوله و قوته و عظمته و اقتداره. مستور  ّ َ ُ ُ َِ َ ِ.  



  
 ٢٩٣ص 

  دسامبر١٦پنجم شهرالمسائل                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

 به کوثر بيان مردگان را زنده نمائيد و. يا حزب ا ، يوم ، يوم خدمت و نصرت است 
 شمائيد ساقيان سلسبيل بيان  مقصود عالميان. ايت کنيد گمراهان را به مشرق قرب هد

 هر شيئى از اشياء به لسان ظاهر و باطن  بر. زود است بساط عالم پيچيده شود  .
ِ فنايش شهادت مى دهد ، طوبى للتغيير و  ّامرى که اليوم مقدم است بر. امعين ّسٰ

ّامور و مقبول است در ساحت مکلم طور ظهور اتحاد و اتفاق ّ   است از آفاق سمواتّ
ِطوبى لمن جعل همه تأليف افئدة اوليائى . قلوب  َِ َ َ َ ٰ . ّوصيت، يا حزب ا 

ّمى نمائيم شما را به اعمالى که سبب ارتفاع کلمۀ الهيه است و علت اقبال اهل  .عالم  ّ
  

 ٢٩٤ص 
  دسامبر١٧ششم شهرالمسائل                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّحمد مقدس از ذکر و حدود مالک غيب و شهودى را اليق و سزاست که افئده و قلوب

َاتى" لسان ظاهر به . ّاوليا را به عنايت اسم اعظم به نور معرفت منور فرمود  َ 
َاتى " ناطق و لسان باطن به " صر ّلناا  ّجنودش اعمال طيبه و. ّمتکلم " حمن ّلراَ

ٰناصرش اخالق مرضيه و سردار اين جنود را تقوى قرار فرمود   ٰطوبى از براى نفسى که. ّ
 . را معدوم و مفقود مشاهده نمود  ابه مشاهده و اصغا فائز گشت به شأنى که غير

ُيفعل" امروز به اسمش راية  . يوم ، يوم اوست و امر ، امر او  َ  مرتفع" َ ما يشاء َ
َو به ذکرش علم  ّقد اتى المالک و الملک لله " َ ِ ُ َ َُ  َامام وجوه احزاب. منصوب " َ

 .هر منصفى گواه و هر بصير عادلى شاهد و آگاه . من غير ستر و حجاب ظاهر و ناطق 
  

 ٢٩٥ص 
  دسامبر١٨هفتم شهرالمسائل                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
ّامروز خضوع و خشوع و محبت و مودت و اتحاد و اتفاق عند ّ ّ ّمحبوب و مقبول  ا . 

ّطوبى لمن تمسک بتقوى ا و تشبث بالمعروف بين العباد ، انه  َ ََ َ َ َ َ ِ ٰ 
َممن نصر امر َ َ َ  ِو فاز بما امر  ا َ َِ  ّاز اول. ِبه  فى کتابه المبين ُ

ّاشراق نير بيان از افق امکان الى حين ذکر نموديم آنچه را که سبب راحت و علت عزت ّ ّ 
 .عامل به مثابۀ کبريت احمر کمياب و لکن و نجات بوده 



  
 ٢٩٦ص 

  دسامبر١٩هشتم شهرالمسائل                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

 .ّصد هزار حيف که انسان در اين ايام غفلت نمايد و به آنچه سزاوار نيست عامل شود 
ّة ا عليهم و بهاءا عليهم ، هر يک بايد معلم عالمٰاولياى اين ظهور ، صلو ُ 

   . راه يابند و به عرفانش فائز گردندّباشند تا خلق از اعمال و افعال آن نفوس به حق
َجميع بر باليا و رزاياى مقصود عالميان ، روح من فى ملکوت االمر و الخلق فداه ُ،   

ٰآگاهند و شنيده اند از اول ايام الى حين چه وارد شده  ّ  حال بايد اوليا و. ّ
 .ارده ّاصفيا تشبث نمايند به آنچه سزاوار است و مرهم است از براى زخم هاى  و

  
 ٢٩٧ص 

  دسامبر٢٠نهم شهرالمسائل                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

 ٰدر اکثرى از الواح ذکر اين مقام از قلم اعلى. ّانقطاع بنفسه مؤثر و جاذب است 
ّول از براى توجه و اقبال خلق و عمل اول از براىجارى و نازل ، اوست طراز ا ّ ّ 

ّطوبى لعبد تمسک به انه من الن. ُبرء انسان از امراض و علل  ّ ِ ِ َِ َ َ  اصرين فىٰ
 ّامروز تقوى ا به مثابۀ سراج است و اوست اول. ّکتاب ا رب العالمين 

 الطف از براى هياکلِنورى که از افق سماء انقطاع اشراق نموده و اوست رداء اعظم 
ٍطوبى لرأس. عباد  َ ِ َ تزين به و لهٰ َ َِ  ُيا على ، لعمر ا يک. َ فاز به ٍلَْکيَ َ َ 

ّقلب اگر مقدس شود و از شئونات دنيا فارغ قلوب را به قوت روحانيه تقليب نمايد و ّ ّ 
 .به قلب وجود راه نمايد 

  
 ٢٩٨ص 

  دسامبر٢١        دهم شهرالمسائل                             
------------------------------------------------------------------------------ 

 يا حبيب فؤادى ، آيات عالم را احاطه نموده به شأنى که احدى قادر بر جمع و
 معادل. مع ذلک معرضين بيان گفته اند آنچه را که هيچ ظالمى نگفته . احصاى آن نه 
 ّآيات منزلۀ بديعه و بينات ظاهره در اين ظهور اعظم و. عد حال موجود کتب قبل و ب

 . عظيم از جميع جهات ممتاز و فرق از دونش به مثابۀ آفتاب واضح و هويدا نبأ
ّطوبى از براى نفسى که به عدل و انصاف توجه نمايد و به مشاهده و اصغاء حقيقى  .فائز گردد  ٰ

  



 ٢٩٩ص 
  دسامبر٢٢                                شهرالمسائل    ميازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 ذکر و ثنا ، عنايت و عطا به. ّسبحان ا عالم بيان از بى دانشان ارض متحير 

 ايضًا سبحان. مقامى رسيده که عرفان افئدۀ بالغين از بلوغ به آن عاجز و قاصر 
ّا طور از کلمة ا از هم مى ريزد شوقًا للقائه و سدرۀ سينا به مجرد ِ 

 .ٰاصغاء زمين را شکافته ، مع اغصان و افنان و اوراق و اثمار قصد افق اعلى نموده 
ِطوبى لسمع َ ِ ِ السمع و لٰ  اين ابصار کجا و مشاهدۀ انوار کجا و اين. ِبصر البصر ّ
ّ ساقى نفس حق جل جالله است ، کامروز. ٰصغاء نداء مولى الورى کجا آذان کجا و ا  سأّ

 ٰصد هزار طوبى از. ٰحين ، حين طوبى است . وصال مى دهد ، قدح بقا عطا مى فرمايد 
 .ٰابهى نمودند  براى نفوسى که حائل را از ميان برداشتند و به اجنحۀ شوق و اشتياق قصد منظر

  
 ٣٠٠ص 

  دسامبر٢٣ائل                                  شهرالمسمدوازده 
------------------------------------------------------------------------------ 

 ل چه شده ؟ آيا بصر و سمع از اهلدى اهل عالم ، انصاف کجا رفته ؟ عا: بگوئيد 
 ا خود را از مقاممداين علم و حکمت محو گشته يا معدوم شده ؟ اگر موجود است چر

 ٰ اسنى منع نموده اند و محروم ساخته اند ؟ هر يوم آياتّرٰاعلى و رتبۀ عليا و مق
 اگر دعوى. ّالهى به مثابۀ غيث هاطل نازل و هر ليل کتابى از ام الکتاب ظاهر

ّمع تمسک به حجج قبل و براهين بعد و تشبث. ايمان ننمائيد بأسى نبوده و نيست  ّ 
 ّو مظاهر اليتناهى چه شده از حجتى که جميع حجج نزدش خاضع و برهانىبه آيات الهى 

 که جميع براهين نزدش خاشع اعراض کرده ايد و انکار نموده ايد ؟ اى معشر علما ، به
ّاسم حق بر مسند عزت جالسيد و به ذکرش پيشواى خلق شده ايد   از او غافل وو لکن ّ

 ّيد و به حبل انکار متمسکيد ؟ يوم ، يومتا کى در فراش غفلت مرده مانده ا. معرض 
 ّمنزهه به وجه ا ّبگذاريد اوهامات و ظنون را و با افئدۀ مقدسۀ. اقرار است و يوم ، يوم اقبال 

  
 ٣٠١ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
َتوجه نمائيد ، لعمر محبوبى و محب َ ّوبکم لوجه ا گفته مى شود و محض محبتّ ِ 

َحاضر شويد و در هر يوم کتابى طلب نمائيد ليظهر لکم ما. القا مى گردد  َ َ ِ 
َمنعتم عنه باوهامکم و تشاهدون ما تحولت عنه ابصارکم و تسمعون ما َ َ َ ُ َُ  ِ 

ُغفلت  عنه آذانکم  َ َ  وارشآيا اگر اين بحر و امواجش انکار شود و اين شمس و ان. َ



ّمستور گردد به چه امرى متمسکيد و به چه حجت و برهانى متشبث ؟ لعمر ربى و ّ ّ َّ َ 
ّاال بهذااالمر الذى اشرق  من افق مشية..... ٍحد مأمن الّربکم ليس  ِ َ َ ّ ّربنا و ربکم  ِّ ّ. 

  
 ٣٠٢ص 

  دسامبر٢٤سيزدهم شهرالمسائل                                  
------------------------------------------------------------------------------ 

 چه مقدار از بساط هاى مبسوطه را که يد قضا پيچيد و برداشت و ملوک و مملوک هر دو
 کدام صبح را شام از عقب نه و کدام عمر را از پى اجل نه ؟. را به خاک فرستاد 

 بگو اى. کند و به عدم راجع نمايد ذ خ مشاهده مى شود سطوت فنا آن را اعنقريب آنچه
ّدوستان ، اين ايامى است که انبياء و اصفيا و مرسلين لقائش را از حق جل جالله ّ ّ 

ّشما به فضل حق جل جالله هر يک فائز شديد به آنچه که شبه و مثل. سائل و آمل  ّ 
ّنداشته و ندارد ، قدر اين مقام را بدانيد و به نور اتفاق آفاق را منور د  .اريد ّ

ّبه يک ذکر اين يوم اذکار قرون معادله ننمايد و به يک عمل اين ايام اعمال ِ ِ 
 ّجهد نمائيد شايد به عملى فائز شويد که به تاج قبول مزين گردد. اعصار مقابله نکند 

 .و به دوام ملک و ملکوت باقى و پاينده ماند 
  

 ٣٠٣ص 
  دسامبر٢٥      چهاردهم شهرالمسائل                           

------------------------------------------------------------------------------ 
 ملکوت اسماء. تا از خليج اسماء نگذريد به بحر معانى فائز نشده و نخواهيد شد 

  را اکجايند نفوسى که غير. طائف حول است و اصحاب طور به ذکر و ثنا مشغول 
  مشاهده نمايند ؟ ايشانند نفوسى که از رحيق مختوم آشاميده اند ، فوقمعدوم و مفقود

ّايشان بر سرر اطمينان مستوى و بر اعراش يقين متکى و بر. عالم حرکت مى نمايند  ُ ُ 
ِنمارق سکون جالس  ّللسامعين  ٰطوبى. کتب الهى از قبل و بعد به ذکر آن نفوس ناطق . َ ِ. 

  
 ٣٠٤ص 

  دسامبر٢٦                              پانزدهم شهرالمسائل   
------------------------------------------------------------------------------ 
َقلم اعلى ترا و ساير دوستان را وصيت مى نمايد به حکمت و بما انزله ا فى َ َ ّ ٰ 

 احکام حکمت است ،اليوم الزم و واجب است متابعت احکام الهى و از اعظم . الکتاب 
 جميع به آن مأمورند و تفصيل آن در الواح عربى و فارسى نازل شده ، بايد مالحظه

 ّ خلق ظاهر شوند که کل عرفما بيننمايند و به آن عامل گردند و بايد به شأنى 



 ه سبب ارتفاع امر و تقديس آن است به آنچبند و آنّاخالق الهيه را از ايشان بيا
ُعلى ، اگر نفوس مقبله از اراده هاى خود مى گذشتند و بما ارادهاى . عامل گردند  َ َ 

 .ّا عمل مى نمودند حال اکثرى از خلق به عرفان حق فائز بودند 
  

 ٣٠٥ص 
  دسامبر٢٧شانزدهم شهرالمسائل                                 

------------------------------------------------------------------------------ 
  بايد به کمال روح و ريحان به ذکر محبوب امکان به کمال حکمت ناطق اانشاء

 ّاصل معنى توحيد اين است که نفوس مطمئنه. باشيد و در جميع امور به افق رضا ناظر
ّدر جميع احوال به حق وحده متوجه باشند و به رضاى او حرکت نمايند   اگر نفسى. ّ

ّ اعمال خيريه و افعال حسنه عامل شود و به رضاى حق فائز نشوداليوم به جميع ّ 
 اين است که مى فرمايد جهد نمائيد تا به کلمۀ رضا فائز. ّالبته ثمر نخواهد داشت 

ّجهد نما تا کل به اين مقام اعلى فائز شوند ، لله عامل باشند و به. شويد  ِ ٰ ّ 
ّاذن ا متمسک و به رضاء ِمتشبث  ا ّ. 

  
 ٣٠٦ص 

  دسامبر٢٨هفدهم شهرالمسائل                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

 يا على ، جميع دوستان الهى را بشارت ده به بشارتى که سبب اشتعال اهل عالم است و
 ّبگو اين مکلم طور است که با. ر دائمى است ّبه عنايتى که سبب و علت فرح و سرو

 کمال رحمت و شفقت شما را ندا مى نمايد و اين همان موعودى است که جميع کتب و صحف
ّبه آن بشارت داده و اين همان يومى است که از اول ال اول الى آخر ال آخر مخصوص ّ 

 و از کأس توفيق ا فائز شوند هّ کل بما اراد اانشاء. بوده و خواهد بود 
ّبياشامند ، رغمًا للذين کفروا بالذى يدعونه فى الل ّ َّ ِ َ  مساجد. ّيالى و االيام ِ

ّکه به کلمه اى از کلمات حق خلق شده و عزت يافته به آن مفتخرند و به مالک و خالق ّ 
ّام الکتاب ظاهر و ام البيان نازل . ّو محقق آن کافر و معرض   س هم الّلناا ّو لکنّ

َيفق   برق شوق در بدن عالم به مثابۀ رگ شريان به حرکت آيد و اانشاء. هون َ
ّجميع از آن حرکت که سبب و علت احداث حرارت است به حرارت محبة ا فائز شوند ّ  

. 
 ٣٠٧ص  

  دسامبر٢٩هجدهم شهرالمسائل                                   
------------------------------------------------------------------------------ 



  جميع ّق را مسئول بينى نه فاعل مختاريا على ، اگر به بصر حقيقت مشاهده نمائى ح
ّمقر و معترفند به کلمۀ مبارکۀ  َال يسل عما يفعل " ُ َ َُ ُّ  "و همچنين به 

َيفعل ما يشاء " ۀ محکمۀ کلم َُ  جمله بر غير مع ذلک اگر بر حسب ظاهر فى ال،"َ
ّ کل مؤيد شوند بر اانشاء. ارادۀ عباد امرى ظاهر شود محزون مشاهده گردند  ّ 

ٰتفکر در آنچه از قلم اعلى جارى و نازل شده که شايد مقصود را بيابند و به آن ّ 
 بگو اى اهل عالم. بايد هر نفسى جهد نمايد تا به کوثر رضا فائز شود . عمل نمايند 

 اگر به اصغاء. را از دست مدهيد ، در تدارک مافات جهد نمائيد اين وقت ثمين  ،
 امروز روزى است بزرگ ،. ّفائز شوند جميع از پرتو انوار شمس حقيقت منور گردند 

َطوبى لمن عرف و ويل لمن غفل  َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ٰ. 
  

 ٣٠٨ص 
  دسامبر٣٠نوزدهم شهرالمسائل                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
 سبحان ا جميع عالم اليوم منتظر مشاهده مى شوند ، چنانچه هر حزبى از احزاب

ّحال که از فضل حق جل جالله افق. منتظر موعودى هستند که ذکرش در کتبشان بوده  ّ 
 ميقاتهاى کتب منتهى گشت و عالمات وّعالم به انوار وجه اسم اعظم منور شد و 

 ّاشارات بتمامها ظاهر و باهر کل غافل و محجوب و منکر و معرض مشاهده مى گردند
َاال من شا ّچه. ّهر لبى قابل اين کوثر نه و هر وجهى اليق توجه نه  .  ا 

  لکنو  ّمقدار از نفوس که در طلب آب زندگانى بودند و جز خضر ايام به آن فائز نشد
 اعصار قبل را حکمى ديگر و مقامى ديگر است و اين عصر را که به انوار شمس ظهور
ّاعظم منور است مقامى ديگر و شأنى ديگر ، چه که بحر فضل مواج است و آفتاب کرم ّ 

 ٰطوبى از براى نفوسى که در اين يوم الهى به عرفانش فائز گشتند و به خدمت.... مشرق 
ُامرش مؤيد شدند ، هم ِ من خيّ  . مالک االيجاد  اِة العباد عندَرِ

  
 ٣٠٩ص 

  دسامبر٣١رف                                     ّالش ّاول شهر
------------------------------------------------------------------------------ 

 ب مشتعل است بهّمقصود اين مظلوم آن که او نار ضغينه و بغضا که در افئده و قلو
ّکوثر نصح و سلسبيل حکمت ساکن شود و انوار نير اتحاد و اتفاق از آفاق قلوب ّ ّ 

ُعباد اشراق نمايد و ثانيًا حکم جدال و نزاع و فساد و قتل و مايتکدر به َ ََ  
 ّبايد کل اليوم به اسبابى. الوجود را مرتفع نمايد و در اکثرى از الواح نهى شده 

 سبب اصالح عالم و دانائى امم است و دانائى اسبابى است که انسانّتمسک نمايند که 



 را حفظ نمايد از آنچه سزاوار نبوده و نيست و همچنين تعليم نمايد به آنچه که
 اميد هست به نصايح مشفقانه عالم به طراز عدل.... منفعتش شامل او و اهل عالم گردد 

ّانه هوالفياض الکريم . ّو انصاف مزين گردد  ّ. 
  

 ٣١٠ص 
  ژانويه١رف                                     ّش شهرالدوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 حمد و ثنا و شکر و بها مقصودى را اليق و سزاست که به حرکت اصبع اقتدار سبحات و

 ّسحاب نير امرش.  اشارات امم را معدوم ساخت ّحجبات عالم را شق نمود و شبهات و
َبه اسم قيوم امام وجوه قوم قيام فرمود و. َرا منع ننمود و غمام حجاب نگشت  ّ 

 اعراض ملوک و اغماض مملوک او را از اراده اش باز. ّکل را به افق برهان دعوت نمود 
ّبه صرير قلم اعلى امرش را نصرت فرمود و خيمۀ انه ال. نداشت    ّ اله اال هو برٰ

ّطوبى از براى مقبلين که به حبل متينش تمسک جستند و به. اعلى المقام بر افراشت  ٰ 
ّذيل منيرش تشبث ، قوت ام  .را ايشانرا منع ننمود و ضوضاء علما محروم نساخت ّ

ُ و جلت قدرته هُعظمتّجلت  ُ ّ. 
  

 ٣١١ص 
  ژانويه٢رف                                     ّش شهرالسوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّقد تضوعت نفحات اآليات و ظهرت اعالم البينات  ُ َ َ َ ََ  ٍ القوم فى وهمّو لکنَ

 ّ به قوۀ ملکوتى نصرت نمائى و احداث آن و ظهور آن از قلوب اانشاء. ُعجاب 
 .وجود و امانت او در افئده و قلوب  اوست آية ا در. هست  بوده و فيهفارغۀ صا

َعلما از عرفانش على ما ي  ٰ عظمى حاکم است دراين آيۀ. َنبغى قاصر و حکما عاجز ٰ
 . ظهور صفات او ِاسماء طائف حول او و اسباب مطالع. ّعالم و متصرف است در امم 

ِتوجهش به اسباب بصر ، بصير است و به اسباب ِ  . نطق ، ناطق ِع ، سميع و به اسباب سمّ
 اوست. ّاگر اين قوه را مانعى منع ننمايد و حجابى حايل نشود نافذ و قدير است 

ِآفتابى که از افق سماء عالم ادراک اشراق نموده ، اگر حجبات اوهام حجاب نشود عالم َ 
  شبهات علماٰاعلى را سطوت عالم و جنود امم و ّداراى اين مقام اعز. ّرا منور نمايد 

 .و اشارات فقها از مالک اسماء منع ننمايد 
  

 ٣١٢ص 
  ژانويه٣ف                                    ّلشرچهارم شهرا



------------------------------------------------------------------------------ 
ّيا اباالفضل فضال مى فرمايد به اين کلمۀ مبارکۀ عليا  َ  که از افق سماء قلمَ

ّمن کان لله کان اُ له : " ٰاعلى اشراق نموده ناظر باش  ِ ّاين ايام مکرر" . َ ّ 
 ّسدرۀ اين کلمه از قبل غرس شد و در اين ايام روئيد. اين ذکر از لسان مذکور جارى 

َيا اباالفضل ، در يکى از الواح اين فقره نازل . و به ثمر رسيد   اگر عالم: " َ
 ّبتمامه به قوۀ سامعه تبديل شود ميتوان گفت اليق اصغاء اين بيان است که ازروح 

ّقلم رحمن جارى گشته و اال آذان هاى مشهوده قابل اين ندا نبوده و نخواهد بود اال ّ 
ّلله الحمد تو اصغاء نمودى و فائز شدى به آنچه که سبب و علت" . ّعدة معدودات  ّ ِ 

 زحمات. ّحق آگاه در سفر و حضر با تو همراه . لک  يمًاٰطوبى لک و نع. آفرينش بوده 
 ّنازله و مشکالت وارده و تنگى و ابتال و افسردگى و باليا کل مشهود و در صحيفۀ

 اين فقره زحمتهاى عالم را به رحمت تبديل.  و مسطور رٰحمرا از قلم اعلى مذکو
ّآنچه بر شما وارد لله و فى. ّنمايد و امراض را به صحت  ِ 

  
 ٣١٣ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
 .ّنار در سبيلش نور و سم شهد فائق . ٰقلم اعلى شاهد و گواه . سبيل ا بوده 

 ٰقسم به آفتاب ظهور که از اعلى افق عالم اشراق نموده اگر اهل ارض به رشحى از
 ّ قطره اى از درياى بيان فائز شوند کل از ماعندهم بما عندِاناء معانى و يا به

 .ّا توجه نمايند و به طواف اولياى الهى مشغول گردند 
  

 ٣١٤ص 
  ژانويه٤ف                                    ّلشرپنجم شهرا 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّغفلت و غرور کل راو لکن جميع عالم از براى اين يوم مبارک از عدم بوجود آمده اند 

 ّدر تيه نادانى متحير و مبهوت مشاهده مى. ّاز اصغاء نداء مکلم طور منع نمود 
َجزاى اعمال مجسم شده و کل را منع نموده اال من شا ا و شما فائز. شوند  ّ ّ   شديدّ

َان االمر بيده يهدى من يشاء الى. ثل نداشته و ندارد به آنچه که شبه و م َ  المستقيم هصراط . 
  

 ٣١٥ص 
  ژانويه٥ف                                      ّلشرششم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
 ٰبگو قسم به آفتاب بيان که از اعلى افق. حزب ا را در آن ارض تکبير برسان 



 امروز روز ذکر. ّامکان مشرق و الئح است کل نزد مظلوم مذکوريد و به عنايتش فائز 
 شمائيد حروفات کلمات و کلمات. و ثنا و روز خدمت است ، خود را محروم منمائيد 

  و به امطارِشما نهالهائى هستيد که از دست عنايت در ارض رحمت کشته شده ايد. کتاب 
 شما را از عاصفات شرک و قاصفات کفر حفظ فرمود و به ايادى. ّکرم نمو نموده ايد 

 ّحال وقت اثمار و اوراق است و اثمار سدرۀ انسانى اعمال طيبه. شفقت تربيت نمود 
 اين اثمار را از غافلين منع ننمائيد ، به روح و. ّو اخالق مرضيه بوده و هست 

 ّاگر پذيرفتند مقصود حاصل و حيات ظاهر و اال. ان بنمائيد ريحان و حکمت و بي
َذروهم فى خوضهم يلعبون  َ ِ َ . جهد نمائيد شايد قلوب احزاب مختلفۀ. يا حزب ا 

 .عالم به آب بردبارى و شفقت شما از ضغينه و بغضا پاک و پاکيزه شود 
  

 ٣١٦ص 
  ژانويه٦  ف                                   ّلشرهفتم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاين است آن ايامى که. آفتاب و ماه شبه اين يوم را نديده . ّقدر ايام را بدان 

 ّامروز بحر فضل مواج و فرات رحمت جارى و. در کتب الهى از قبل و بعد ذکرش بوده 
ّاز حق مى طلبيم ترا از اشراقات انوار نير ظهور منور. رق آفتاب حقيقت مش ّ ّ 

 فرمايد و از نار سدرۀ مبارکه مشتعل نمايد ، اشتعالى که اثرش ظاهر گردد ، چه که
 .يک عمل پاک از افالک برترى جويد و از آن بگذرد . امروز روز اعمال است نه اقوال 

ّاز حق مى طلبيم آن جناب را مؤيد فرمايد به   شأنى که حوادث دو روزۀ دنيا وّ
 . دائمه منع ننمايد قيۀ آن از نعمت هاى بانيۀثروت و نعمت فا

  
 ٣١٧ص 

  ژانويه٧ف                                     ّلشرهشتم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّه اسم حضرت قيوم از رحيق مختوم آشاميده اند به ذکر و ثنا وبايد حزب ا که ب
 . طاهره بوده و هست ّجنود نصرت و ظفر اخالق و اعمال طيبۀ. خدمت امر قيام نمايند 

ٰگو يا حزب ا ، التقوى ، الب ّقوى ، بايد کل به طراز محبت و شفقت وّتّ ّ ٰ 
 ّت فائز شد قولش مؤثر و عملشهر نفسى به اين صفا. ّديانت و امانت مزين گردند 

ّمؤثر و ذکرش مؤثر   :ٰسدرۀ فردوس اعلى در اين حين به اين کلمۀ عليا ناطق . ّ
ّمن توجه الى ا انه متوجه اليه  " ّ ُ َ َ َ  ّالزال لحاظ فضل متوجه اوليا. َ

ّطوبى از براى نفوسى که به اعمال تمسک نمودند . بوده و هست  ِانهم من اهل. ٰ ّ 
ّ مولى الورى و رب العرش و الء فى لوح االبها  .ٰرى ّثٰ



  
 ٣١٨ص 

  ژانويه٨ف                                      ّلشرنهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّلى و ايام به حمد وّبگو قدر اين ايام را بدانيد و مقام خود را بشناسيد و در ليا
 ٰقسم به آفتاب بيان که از اعلى افق امکان مشرق. ثناى مقصود عالميان مشغول باشيد 

 و الئح آنچه ديده مى شود عنقريب به فنا راجع و آنچه باقى و دائم است کلمه اى است
 اين است فضل اعظم و غناى ابدى و ثروت سرمدى و فضل. ٰکه از قلم اعلى جارى و نازل 

 .ٰطوبى از براى نفسى که مقام اين يوم را شناخت و از دونش بپرداخت . ئمى دا
  

 ٣١٩ص 
  ژانويه٩ف                                      ّلشردهم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
ُان تعدوا طرق االوهام ال تحصوها  ُ ََ ُُ ّ  ٰطوبى از براى اقويا که اين بساطها را. ِ

 ّپيچيدند و غير حق را معدوم و مفقود شمردند ، ايشانند فوارس مضمار توحيد و انوار
ُآفاق تجريد ، عليهم بهاءا و الطافه و عناياته و مواهبه  ُ  از قبل مظلوم. ُ

 ّو به اسم حقحزب ا را تکبير برسان ، بگو قدر اين مقام را بدانيد و بشناسيد 
ّحفظ نمائيد و بما ينبغى اليام ا قيام کنيد  َ  آنچه امروز فوت شود تدارک آن. َ

 .محال 
  

 ٣٢٠ص 
  ژانويه١٠ف                                   ّلشريازدهم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
ّ الزم و واجب است که به همت تمام قيام نمائيد ، شايد مجدد عبادبر آن جناب ّا  

 ٰالى حين. ّبه ظنون و اوهام مبتال نشوند و به انوار نير توحيد حقيقى فائز گردند 
 ّشکى نبوده و نيست که. مقام يوم ا را ادراک ننموده اند و از فضلش محرومند 

ّايام مظاهر حق جل جالله به حق م ّ  و لکنّنسوب و در مقامى به ايام ا مذکور ّّ
 ّنبوت ختم. ّاز ختميت خاتم مقام اين يوم ظاهر و مشهود . ّاين يوم غير ايام است 

 معلوم نيست معرضين بيان از. ّشد ، حق با راية اقتدار از مشرق امر ظاهر و مشرق 
ُيوم يقوم " َ َ لرُسّلنا اَ  "از کلمۀ مبارکۀ  العالمين چه ادراک نموده اند و بِ

ُيفعل مايشاء  َ ّلعمرى يا ايها ا. چه فهميده اند " َ َ  ُظر الى وجهى ، اگر نفسىّلناَ
 از بحر اين کلمه بياشامد و نفحه اش را بيابد خود را بر عرش استقامت و اطمينان



ّمقبلين را از شبهات معرضين به اسم حق حفظ نما و کل را به اخالق. مشاهده نمايد  ّ 
 .ّه و اعمال طيبه امر نما ّمرضي

  
 ٣٢١ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
به اين جنود مالک غيب و شهود را نصرت نمائيد و به تقوى ا ، بگو يا حزب ا 

ّاوست قائد جنود و ناصر امر ، هيچ قوتى با قوت او مق. ّتمسک جوئيد    . ابله ننمايدّ
ّطوبى از براى نفسى که رأسش به اکليل تقوى مزين است و هيکلش به طراز عدل و ٰ  .انصاف  ٰ

  
 ٣٢٢ص 

  ژانويه١١ف                                  ّلشردوازدهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

ّحق جل جال  له از مقامى ظاهر شده که وهم و گمان را به آن مقام راهى نه ، از بيتىّ
 هر آگاهى بر اين فقره. ظاهر که معروف به علوم و فنون و حکمت و عرفان نبوده  

 آيات به شأنى نازل که عقول و ادراک از. گواهى داده و هر خبيرى شاهد اين گفتار 
 مع ذلک. هر منصفى به آن اعتراف نموده ّاحصاى آن عاجز و بينات به شأنى ظاهر که 

ّاکثر اهل عالم غافل و محجوب ، به ورقى از اوراق متمسکند و از ام الکتاب معرض ، ّ 
 ّيا ايها. از بحر علم الهى و اشراقات انوار آفتاب توحيد حقيقى محروم و ممنوع 

 ابۀ آفتابّحق به جميع جهات و اعمال و افعال و اقوال به مث. ُالمقبل الى الوجه 
 ٰحجبات اوهام ابصار را ازمشاهدۀ افق اعلى منع نمودهو لکن از دونش واضح و ممتاز 

 ٰامروز نور برهان از اعلى افق عالم مشرق و نداى الهى از اعلى المقام مرتفع .
ّالوان مختلفۀ دنيا و عزت و ثروت دو يوم قوم را از توجه به نعمت باو لکن   دائمه قيۀّ

  
 ٣٢٣ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
 نادانى و غفلت به مقامى رسيده  که هر صاحب درايتى. ّو مائدۀ سمائيه باز داشته 

 ّدر قرون و اعصار حزب قبل از عالم و جاهل از کيفيت ظهور مطلع. ّرا متحير نموده 
 فوس به علم حقيقى فائز نگشت و به توحيد حقيقى عارف نهيک نفس از آن ن. نور غافل 

 آن. ات ناطق هام و ظنون قبل مشغول و به مفتريّمجدد حال معرضين بيان به او .
 ّجناب شاهد و ارض و سماء و انجم شاهد و آفتاب و ماه گواه که اين عبد از اول

ّايام امام وجوه کل از ملوک و مملوک قيام نموده ، من غير س َ  تر و حجاب جميع را بهّ
 دليل نازل ، سبيل واضح و در يک آن خود را ستر ننموديم ،. ٰافق اعلى دعوت فرموده 



 مقصود. لوجه ا گفتيم آنچه را که عالم از براى شنيدن آن از عدم به وجود آمد 
ٰآنکه از آثار قلم اعلى به اثمار سدرۀ منتهى فائز شوند و به اشراقات انوار توحيد ٰ 

َسالسل اوهام کل را منع نموده اال من شاو لکن ّحقيقى منور گردند  ّ ّربک ا  
ِو رب العرش العظيم  . 

  
 ٣٢٤ص 

  ژانويه١٢ف                                   ّلشرسيزدهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

ّال اولياى الهى بايد از حق جل جالله از براى کل توفيق طلب نمايند در هر ح ّ ّ. 
ّشايد از بحر فيض محروم نگردند و از امطار رحمت کبرى در ايام فياض ممنوع نشوند ّ ٰ 

 ّانه. حزب ا را به تقديس و تنزيه و شفقت و عنايت و حکمت امر نمائيد  .
يمد ِ ُک بآياته و ينصرک بسلطانه ُ ُ ّنه على کل شى قدير ا. َ ٰ ّ. 

  
 ٣٢٥ص 

 انويهژ ١٣                            ف      ّلشرچهاردهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

ُيا ايليا ، اراضى جرزه اليق بذر حکمت الهى نبوده و نيست و هر چه در او وديعه ُ 
 ّهر هنگام که ارض مبارکۀ طيبه يافت شود به. ايع و بى ثمر بوده و هست گذارى ض

ّاسم حق جل جالله آنچه اراده نمودى در آن وديعه بگذار   اراضى و عيون به مثابۀ. ّ
ّانسان بوده و هست ، بعضى جرز و شور و برخى طيب و شيرين  ُ  ّاز حق مى طلبيم به. ُ

 اوست سامع و. ّ ايامش قسمت برى ونصيب بردارى شما توفيق عطا فرمايد تا از فيوضات
 ُمجيب و هوالعليم الحکيم

  
 ٣٢٦ص 

  ژانويه١٤ف                                  ّلشرپانزدهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

  اين عبد در جميع احيان عباد را به افقّيا مهدى ، حق آگاه و بحار و جبال گواه که
ّرحمن دعوت نموده در ايامى که کل از سطوت امر خلف حجاب و تحت اطباق تراب ّ 

 ّ و چون از انوار نير اعظم عالم روشن معرضين بيان از خلف حجاب بيرون آمدند متوارى
 ّب کل راّاز حق بطل. و ارتکاب نمودند آنچه را هيچ حزبى از احزاب ارتکاب ننمود 

 يا. ّ تمسک نمايند  اتأييد فرمايد شايد به توبه و رجوع فائز گردند و بما عند
ّنصير ، در ايام خليل يک ذبيح به قربانگاه دوست توجه نمود و زنده بر گشت و در ّ 



 عهد جليل اوليا و اصفيا به مقام فدا شتافتند و جان را نثار قدوم مالک اسماء
َمايد از صرير قلم اعلى من على االرض را جذب نمايد و بهاگر اراده فر. نمودند  ٰ 

َيفعل مايشاء " ّمقر فدا فرستد ، بر عرش  َُ ُيحکم ما" مستوى و به طراز " َ َُ 
ِطوبى للعارفين . ظاهر " ُيريد  ٰ. 

  
 ٣٢٧ص 

  ژانويه١٥ف                                  ّلشرشانزدهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّيا يوسف ، خداوند خدا مى فرمايد از يوم اول الى حين انبياء و اصفيا را مخصوص
ّهدايت خلق فرستاديم تا کل را به حق جل جالله دعوت نمايند و کوثر بقا که سبب و ّّ 

ّعلت حيات ابدى و زندگى سرمدى است عطا نمايند تا کل   به آنچه مقصود است فائزّ
 موسى را با يد بيضا. ّخلق نصايح حق را نشنيده بلکه انکار نمودند و لکن گردند 

 فرستاديم ، قبولش ننمودند و قبل از او خليل به نور حضرت جليل آمد ، تکذيبش نمودند
ّحضرت روح با قدرت ملکوتى ظاهر ، طرارش ناميدند  .  حضرت خاتم با فرقان آمد ،. َ
ّطوبى از براى ابناء خليل و وراث کليم که. ٰابش گفتند و بر قتلش فتوى دادند ّکذ ٰ 

ّدر اين روز پيروز به افق اعلى توجه نمودند و به اثر قلم مالک اسماء فائز گشتند  ٰ. 
 .باشند   به کمال شوق و اشتياق و روح و ريحان به ذکر محبوب عالميان مشغول اانشاء

  
 ٣٢٨ص 

  ژانويه١٦ف                                    ّشرلهفدهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 يا مهدى ، نداى مقصود عالم را به گوش جان بشنو ، چه که حيات مى بخشد و زندگى
 عنقريب. محروم نموده اوهام علما امم را از کوثر يقين . دائمى عطا مى فرمايد 

 امروز.  يکرنگ تراب در آورد رنگهاى مختلفۀ دنيا را يد فنا اخذ نمايد و در خيمۀ
َنداى سدره مرتفع و مکلم طور بر عرش يفعل ما يشاء مستوى  َُ َ  ٰطوبى از براى نفسى. ّ

 مکتاب الهى را به يد قدرت و تسلي. محروم نساخت مآل ل و آمال او را از فيوضات اکه م
 يا خداداد، امروز روز جزاست و روز عطا ، ابواب کرم. بگير و چون بصر حفظش نما 

ّمفتوح و درياى بخشش امام وجوه مواج ، طوبى از براى نفسى که به عرف ايام ظهور ّٰ َ 
 .فائز گشت و از رحيق بيان که از قلم رحمن جارى است قسمت برد 

  
 ٣٢٩ص 

  ژانويه١٧                 ف                   ّلشرهجدهم شهرا



------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام داناى يکتا                                

 از. ّ از رحيق مختوم که به اصبع قيوم گشوده شد بياشامى و قسمت برى  اانشاء 
ٰبراى اين رحيق تعبيرات شتى  در اين مقام. ٰ در صحيفۀ حمرا از قلم اعلى ثبت شده ّ

ٰبه کلمۀ عليا تعبير شده و مقام ديگر به استقامت کبرى و همچنين به قلم اعلى و ٰ 
َبالذى ي ِنطّ  ء و همچنين به آنچه از قلم مالک قدم جارى وّلسماُق بين االرض و اْ

  فائز شود جميع عالم قادرهر نفسى فى الحقيقه از او بياشامد و به او. سارى است 
ّبر منع او نباشد ، به حق ناطق شود و الى الحق توجه نمايد و للحق بر خدمت ّ ّ ِّ 

  از اين رحيق بياشامى به شأنى که نهيق نفوس معرضه ترا اانشاء. امر قيام کند 
ان ربک لهو ا. ّاز مالک احديه منع ننمايد  ُصح المشفق العليم ّلناّ ُ. 

  
 ٣٣٠ص 
  ژانويه١٨ف                                   ّلشردهم شهرانوز

------------------------------------------------------------------------------ 
 .ّنيکوست حال نفوسى که شک و ريب اهل بغضا ايشان را از مالک اسماء منع ننمود 

 ٰو به قلوب نورا قصد مقام ابهى وّحجبات را به اسمش شق کردند و سبحات را دريدند 
 حمد کن مالک قدم را ، به.  طائف آن نفوسند ّرجميع اشياء در س. ٰ اعلى نمودند افق

 يا اسمعيل ،. اوست بخشنده و توانا . ّتو توجه نمود و به اثر قلم فائز فرمود 
 اينيا حزب ا ، : اء مى گويد ّلندذبيح عالم معانى طائف حول است و به اعلى ا

 اسم عظيم است ، مقصود عالميان را شکر نمائيد که شما را به خود نسبت داد و به اين
ُاسم مبارک شما را در زبر و الواح ذکر فرمود   جهد نمائيد که شايد از فيوضات. ُ

  ظاهرّاهل فرقان عهدها و قرنها منتظر ايام الهى بودند و چون. ّايام محروم نمانيد 
 . زد ّرد آوردند آنچه را که ذرات کائنات نوحه نمود و صيحهشد انکار نمودند و وا

 خندان و مسرور ُيا ابن يهودا ، مالک بقا مى فرمايد بايد جميع من على االرض به مثابۀ گل ،
  

 ٣٣١ص 
------------------------------------------------------------------------------ 

 ٰ کتب قبل مذکور و مسطور ، طوبى از براى نفسى که عرفاين فقره در. مشاهده گردند 
 ّاز حق بطلب عباد خود را از. ظهور را يافت و به اصغاء نداى مالک اسماء فائز گشت 

 يا ابن يامين ، امروز هر نفسى به اصغاء. کوثر بيان منع ننمايد و محروم نسازد 
 ٰده که از قلم اعلى درّنداى الهى فائز شد بايد به اخالق مرضيه و اعمال پسندي

 يا موسى ،.... مقام انسان از اعمال ظاهر و مشهود . ّکتاب نازل شده تمسک نمايد 



 قدرتش را سطوت امم منع. ّدر حضرت کليم تفکر نما ، به يک عصا بر اسياف عالم زد 
 امروز نار سدره ظاهر و به اعلى. ننمود و اراده اش را صفوف و الوف باز نداشت 

ّبگو اى طوريون ، مکلم آمد و اى نوريون مجلى تجلى فرمود خود. ناطق اء ّلندا ّ ّّ ّ 
 .را منع منمائيد و محروم نسازيد 

  
 ٣٣٢ص 

  ژانويه١٩ن                                   ّلسلطاّاول شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام دوست يکتا                                
َعباد از آن غافل اال من شاو لکن عالم از جذب کلمۀ مالک قدم در حرکت   ّا .  

ّحمد کن مقصود عالميان را که ترا مؤيد فرمود بر عرفان افقى که کل از او محجوب ّ 
ّدر ريعان شباب و اول جوانى هر نفسى به محبت الهى فائ. و غافل   ز شد او از اهلّ

 .جهد نما تا از تو ظاهر شود آنچه که سبب ارتفاع امر است . ٰفردوس اعلى مذکور 
  

 ٣٣٣ص 
  ژانويه٢٠ن                                   ّلسلطا شهرادوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّم را مانند کتابى مشاهده نمائيد و به خط جلى تغيير و فنا وبگو اى اهل بهاء عال

 فى الحقيقه هر ورقى از اوراق او و هر بقعه از. اختالف و انقالب در او نوشته شده 
 قاع او و هر شجرى از اشجار او ندا مى کند و مى گويد در تغييرات من مالحظه کنيدِب

 قيۀ و آگاه شويد که شايد نعم باّو پند گيريد و در فناى ظهورات من تفکر کنيد
 . تبديل ننمائيد نيهّالهيه را به اين اشياى فا

  
 ٣٣٤ص 
  ژانويه٢١ن                                   ّلسلطا شهراسوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّ است و روز آگاهى ، چه که مکلم طور بر عرشبگو اى غافلين ، امروز روز دانائى

َظهور مستوى و ام الکتاب به عنايتش ظاهر و مشهود و بحر علم امام وجهش موجود و ّ 
 ّخود را محروم منمائيد و از فيوضات حضرت فياض ممنوع. فرات رحمت از قلمش جارى 

  حجبات حايلهاوهامات مانعه و. آذان و ابصار از براى اين يوم خلق شده . مسازيد 
 بگو آنچه ذکر مى شود. را خرق نمائيد ، شايد به انوار آفتاب حقيقت فائز شويد 

ِلله بوده و هست من سم َِ َ ّع لنفسه و من اعرض فعليها ، انه کان غنيّ ّ َ َ ََ  .االقبال و االيمان  ًا عنَِ



  
 ٣٣٥ص 

  ژانويه٢٢ن                                  ّلسلطاچهارم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام محبوب امکان                           
ّ به عنايت الهى و فيوضات ربانى در کل احوال از رحيق ااى امة ا ، انشاء  ّ 

 حبوب آفاق ناطق باشىاطهر ِذکر و عرفان بياشامى و با کمال شوق و انجذاب به ثناى م
  کسب مقاماتهّاين ايام معدود بر هر نفسى الزم در. ّايام مثل برق در مرور است  .
ّحق جل کبريائه محض فضل و کرم خود را ظاهر فرموده و راه.  نمايد قيه باۀليعا ّ 

 ٰطوبى از براى نفسى که به کمال ايقان و اطمينان به. رستگارى را تعليم نموده 
 .ّئز شد و به اوامرش متمسک گشت عرفانش فا

  
 ٣٣٦ص 

  ژانويه٢٣ن                                   ّلسلطاپنجم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام خداوند يکتا                              
ّايام ، ايامى است که بايد جم   .يع اهل ارض فائز شوند به آنچه که مقصود است ّ

 حيف است انسان از. مژدۀ اين ظهور در جميع کتب آسمانى واضح و ظاهر و مشهود است 
ّو سبب و علت احتجاب خلق در رتبۀ اوليه. اين مقام بلند ارجمند محروم ماند  ّ ّ 

 تجاب اين حجباتدر جميع اعصار و قرون اولى سبب اح. صاحبان عمائم بوده و هستند 
 بايد دوستان الهى به حکمت و بيان عباد مظلوم را از مخالب اين. ٰکبرى بوده اند 

ّطوبى از براى نفسى که کمر همت را از براى اين خدمت محکم. ظالمين نجات دهند  ٰ 
 .نمود ، او در کتاب اسماء از اهل بهاء محسوب و مذکور است 

  
 ٣٣٧ص 

  ژانويه٢٤                         ن           ّلسلطاششم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام خداوند يکتا                              
 قسم به امواج بحر بيان که معادله نمى. ساقى حقيقى کوثر باقى عطا مى فرمايد  

 نيکوست حال نفسى که در يوم الهى به. ن درياهاى ظاهر و باطن نمايد به قطره اى از آ
ٰجميع ملوک و ملکه هاى عالم در قرون اولى و اخرى به حسرت کلمۀ. آن فائز گشت  ٰ 

 ه ظاهر شود جان باختند و به آن فائز نشدندّمبارکه که از افق فم ارادۀ مالک احدي



 فائز" يا امتى " و " يا ورقتى  " و تو از فضل محيط و رحمت سابقه اش به کلمۀ 
 ٰقدر اين رتبۀ عليا و مقام اعلى را بدان و به حمد و ثناى مقصود....  گشتى 

 اگر اثر اين عنايت و ثمر آن در ظاهر ، ظاهر شود خلق عالم را. عالميان مشغول باش 
 .ّمتحير بل منصعق مشاهده نمائى 

  
 ٣٣٨ص 

  ژانويه٢٥                ن                   ّلسلطاهفتم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

ٰائر فى هواء محبة ربک ، قلم اعلى الزال عباد را نصيحت نموده وّطّيا ايها ال ّ ّ ُ 
َبما ينف ّهر کلمه از کلمات نصحيه را مکرر اظهار داشته که . هم امر فرمودُعَ ّ 

 طغيان و عصيان.  تبديل ننمايند نيهّشايد عارف شوند و نعمت ابديه را به اشياء فا
 آن جناب بايد به. ناس را از صرير قلم ا و حفيف سدرۀ مبارکه محروم نموده 

 ّانه. ّقوت ذکر و بيان اهل آن ارض را به افق عنايت مقصود عالميان هدايت نمايند 
معک و يؤي َ ُ  منع عالم ثمرى نداشت و ضغينه و بغضاى امم. هان دک بجنود البرَ

 .حجاب نگشت ، کلمه نفوذ نمود ، اراده احاطه فرمود 
  

 ٣٣٩ص 
  ژانويه٢٦ن                                   ّلسلطاهشتم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
ّلله الحمد ب  امروز يد عنايت فرق را از ميان. ه رشحات بحر عنايت الهى فائز شديد ِ

ُطوبى از براى عبدى که بما امره. برداشته ، عباد و اماء در صقع واحد مشهود  َ َ َ ٰ 
 اين. ا فائز گشت و همچنين از براى ورقه اى که به ارياح اراده حرکت نمود 

 َمن. طايش در هر حين ظاهر و باهر فضل و ع. عنايت بزرگ است و اين مقام کبير 
ِيقدر ان يشکره على عطاياه المتواترة و عناياته المتوالية ؟ در هر حال به ِٰ َ َ ُ َُ َ 

ّذيل عنايتش متشبثيم و به حبل فضلش متمسک  ّ. 
  

 ٣٤٠ص 
  ژانويه٢٧ن                                    ّلسلطانهم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّاين يوم مبارک به حق منسوب و در آن ظاهر شد آنچه که چشم. يا حسين ، عليک بهائى 

 ّنعمت بيان ظاهر و مائدۀ عرفان نازل و بحر جود مواج و. عالم شبه آن را نديده 
 چه که حجبات اوهام بهخلق غافل ، و لکن آفتاب علم الهى از افق سماء برهان مشرق 



 .ُشأنى اخذ نموده که قرب را از بعد تميز نمى دهند و همچنين علم را از جهل 
 ٰطوبى از براى نفسى که از قصص هاى شبهات و اشارات و ظنون و اوهام گذشت و به افق

 .اوست از اهل بهاء و اصحاب سفينۀ حمرا . ّايقان توجه نمود 
  

 ٣٤١ص 
  ژانويه٢٨                              ن   ّلسلطادهم شهر ا 

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام خداوند مهربان                             

ّبايد کل به عنايت الهيه به.  الزم و واجب است  اامروز برجميع اطاعت امر  ّ 
ّآنچه از سماء مشيت الهى نازل شده سبب و علت ترقى اهل. ن شوند ّطراز احکام مزي ّ ّ 

َفوسى که به محبة ا و ما انٰطوبى از براى ن. َعالم و نجات من فيه بوده  ُلهَزّ َ 
 ّجميع عباد و اماء نزد حق مذکورند و لحاظ عنايت به نفوس. فى الکتاب فائز گشتند 

 ت به شأنى مشتعل باشند که احدى قادر برّبايد به نار محب. ّعاملين متوجه است 
 .اطفاى آن نباشد 

  
 ٣٤٢ص 
  ژانويه٢٩ن                                  ّلسلطا شهراميازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام محبوب يکتا                              

ّمى است که سکر ، سکان سموات و ارض را اخذ نموده و اشراقات شمس افتتان وّايا  ُ ُ 
ّامتحان بر کل اشياء تجل  اى دوستان الهى ، به ذکر دوست از ذکر عالميان. ى فرموده ّ

 از بالياى وارده محزون. َمنقطع باشيد و بيادش از ياد من فى االکوان فارغ شويد 
 ّانى شمس سرور طالع شود و ارياح عز مرور نمايد وّعنقريب از افق نصر رب. مباشيد 

ّ الهيه کل بريه را احاطه فرمايد و نقطۀخباء مجد مرتفع گردد و آيۀ غلبۀ   ظلمّّ
 .هذا وعد غير مکذوب . از لوح کون محو شود 

  
 ٣٤٣ص 

  ژانويه٣٠ن                                ّلسلطادوازدهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام خداوند عالم دانا                        
ّدر ليالى و ايام قلم مالک انام ساکن نه ، در جميع احوال به ذکر دوستان متحر   ک وّ

 .ّبه آنچه سبب ارتفاع امر و ارتفاع نفوس و علت راحت خلق بوده بيان فرموده 



ِ بايد کل بما امروا به عامل باشند اانشاء ُ َطوبى ال.  و از دونش منقطع ّ ِ ٍمةٰ َ 
ِفازت فى ايام ا و عم َ ّ َلت بما امرت به فى کتابه الکريم َ ِ ُ  در جميع. َ

ّاحوال به حق متشبث باشيد و به افق رضايش ناظر  ّهيچ شيئى در کام عشاق الذ از. ّ ّ 
  .ّرضايت حق نبوده و نخواد بود

  
 ٣٤٤ص 

  ژانويه٣١ن                                 ّلسلطاسيزدهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 بسمه المهيمن على االسماء                      
 ّد به کمال همت درباي. وم مرتفع و همچنين ضوضاء اهل ظنون ّامروز نداى مطلع قي 

 ٰ ورى به ذکر مالک اسماء ناطقما بينٰخدمت امر قيام نمائيد و به استقامت کبرى 
 ّشما به حق. جهد نمائيد تا اوراق نار شما را از مطلع نور منع ننمايد . باشيد 

 قدر اين مقام بلند را بدانيد و به اسم الهى حفظش. منسوبيد و به اسمش معروف 
ِان استقم على االمر و. ّ به اسم حق در کمين بوده و هستند شياطين. نمائيد  َ َ 

ِوکل على ا المهيمن القيوم ، انه يجزى اصفياه احسن الجزاء من عندهَت َ َ َ ّ ّ   
 

 ٣٤٥ص 
  فوريه١ن                                ّلسلطاچهاردهم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
َماء حق جل جالله را بما يقّاين مظلوم در ليالى و ايام عباد و ا ُ ّ  بهم الىرّ

 بعضى به اصغاء فائز و از عمل محروم و برخى از هر دو ممنوع و. ا دعوت نموده 
ّحزبى به اول و ثانى متمسک و متشبث  ّ ّطوبى از براى امائى که به تقوى تمسک. ّ ٰ ٰ 

ّنموده اند و به افق اعلى متوجهند   امروز روز مجازات و مکافات است و حکيم عادل. ٰ
  اعظم و رحمتنبأّاز حق مى طلبيم عباد و اماء خود را از اين . بر عرش امر مستوى 

 .ٰکبرى محروم نفرمايد 
  

 ٣٤٦ص 
  فوريه٢ن                                ّلسلطاپانزدهم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
َيا افنانى ، عليک بهائى   امروز ، روز توحيد حقيقى است و کلمۀ مبارکۀ ال. َ

ّاله اال هو بر عرش کتب مستوى   بگو اى قوم ، اين يوم ،يوم ا است ، ال. ِ
ّيذکر فيه اال هو  ُ  ٰطوبى از براى نفسى. ٰى ناظر باشند ّبايد کل به افق اعل. َُ



 بگو امروز آفتاب يقين مشرق و صراط مستقيم ظاهر. که ظنون را به يقين تبديل نمود 
َبصر را از رمد اعراض مط. هود و رايات آيات منصوب و اعالم هدايت مش َ  ر نمائيدّهَ

  سازيد تاّمطهرانوار ظهور فائز گرديد و سمع را از کلمات نااليقه  تا به مشاهدۀ
َبگو اى اهل بيان ، لعمر. ّنداى الهى را در کل حين اصغا نمائيد  َاگر در ا  

 .اين ظهور از نفسى امرى فوت شود هرگز قادر بر تدارک آن نبوده و نخواهد بود 
  

 ٣٤٧ص 
  فوريه٣ن                                ّلسلطاشانزدهم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
 َاى کنيز خدا ، سمع وديعۀ رحمان است ، او را از کلمات و اشارات من على االرض
ّپاک و طاهر و مقدس ساز تا کلمۀ الهيه که از مشرق فم احديه مشرق است اصغاء ّ ّ 

  و ا چه از عبادّاليوم کل. نمائى ، يعنى بشنوى و به مقصود عالميان فائز گردى 
ّچه از اماء در تيه هوى سرگردان و متحير مانده اند مگر نفوسى که به قدرت اسم ٰ 

 ّايشانند جواهر خلق نزد حق و مادون اين. ّاعظم به ذيل سلطان قدم تشبث نموده اند 
 جهد نما تا به سر منزل بقا که مقام عرفان جمال ابهاست فائز. نفوس معدوم و هالک 

 از. از عالميان بگسل و به رحمن وصل کن .... به انوار امر مستنير گردى شوى و 
ّامورات ظاهره و شئونات دنياى دنيه محزون مباش ، چه که کل را فنا اخذ نمايد و ّ 

 ّعنقريب کل به تراب راجع و سلطنت و قدرت و. ّبقا مخصوص حق بوده و خواهد بود 
 .اند ّعظمت و ملک از براى رب االرباب خواهد م

  
 ٣٤٨ص 

  فوريه٤ن                                  ّلسلطاهفدهم شهرا
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام دوست مهربان                        
  طيران نما کهّاى احمد ، فرد احد مى فرمايد به جناحين عرفان در هواى محبت رحمن 

 ٰشايد از رحمت سابقه و فضل محيطه اش به مطلع اسماء حسنى و مرجع صفات عليا فائز
 قدم ظاهر اين مسافت را طى ننمايد و پرهاى ظاهره از طيران در اين هواى. شوى 

 ٰاين منتهى سفر. َپس به پر معنوى و قدم حقيقى آهنگ مقصود کن . روحانى عاجز ماند 
ّاز حق مى طلبيم که کل را به.  وطن عاشقان بوده و خواهد بود ٰقاصدان و منتهى ّ 

 .ٰاين مقام که اعلى مقام است فائز فرمايد و از رحيق وحى روزى نمايد 
  

 ٣٤٩ص 



  فوريه٥لطان                                   ّهجدهم شهرالس
------------------------------------------------------------------------------ 

 هوالعليم الخبير                      
 چون. ّ به عنايت رحمن به فيوضات نامتناهيۀ الهيه فائز شوى  ااى جوان ، انشاء 

ّدر اول جوانى به عرفان مشرق وحى مزين شدى از حق بخواه تا موفق شوى به امرى ّ ّ ّ 
 را فنا اخذ نمايد مگر امرى کههر امرى . که در دفتر عالم باقى و پاينده بماند 

ّلله گفته شود و عملى که لله ظاهر گردد  ِّ  جهد کن تا. او را فنا اخذ ننمايد . ِ
َنسل اَ ان. از رحيق باقى بياشامى و به کوثر استقامت فائز گردى  ُ  َ 

يوف َ دمته و يؤيٰک على ذکره و ثنائه و خَقُ َ ٰک على ما يبقى به ذکرک فىَدُ ٰ 
 ات را که از منظر اکبرّ ايام را بدان و اين کلمات عاليقدر اين. ُالمبين کتابه 

 .ارسال شده چون بصر حفظش نما 
  

 ٣٥٠ص 
  فوريه٦ن                                 ّلسلطانوزدهم شهرا

------------------------------------------------------------------------------ 
 چندى به. ا ، جهد نمائيد و قدر و مقام خود را بدانيد و بشناسيد بگو يا حزب 

  مشغول گرديد و به کمال روح و ريحان در تطهيرما بينّاق و اتحاد و رفع کدورات ّفات
 عنقريب اشراقات انوار آفتاب عدل بر. ّافئده و قلوب عباد غافل توجه نمائيد 

 ّهمت را. ب امم و اصالح عالم باشيد در صدد تهذي. عالميان ظاهر و هويدا گردد 
 ّبزرگ نمائيد و به اسم حق بر تربيت نهالهاى مغروسه قيام کنيد و در خيرات سبقت

 ّاز حق مى.  واضح و مشهود و اجرش در خزائن عصمت محفوظ  اّعمل کل عند. گيريد 
ٰطلبيم کل را مؤيد فرمايد بر آنچه از قلم اعلى در اين حين نازل شده و  ّ  .گشته  ظاهرّ

  
 ٣٥١ص 

  فوريه٧ّاول شهرالملک                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

 ٰ االبهىّىّبسم ربنا االقدس االعظم العل            
 ّسزاست که از براى مقربانش درّحمد مقدس از ذکر و بيان مقصود امکان را اليق و  

ّسيف طعم شير و شکر مقدر فرموده و در بالياى فى سبيلش لذت مائده و عسل   هر. ّ
 نفسى فى الحقيقه از رحيق مختوم آشاميد هجوم اهل ظلوم او را از عرف قميص اسم

 و اکليل حيوة را. ّ فدا توجه نمود ّمقر به کمال اشتياق به ،ّقيومش منع ننمود 
 ٰ به اسرار شهادت پى بردند و منقطعًا عن العالم قصد مقصد اقصى،قدومش کردند نثار 



 ايشانند نفوسى که سطوة عالم و ثروة امم و غرور امرا و. و ذروۀ عليا فرمودند 
 .علما ايشان را از مشرق وحى مالک اسماء محروم نساخت 

  
   ٣٥٢ص 

 وريهف ٨                              شهرالملک         دوم 
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام مقصود عالميان                                
ّ الزال به افق ظهور محبوب بى زوال ناظر باشى و به حبش متمسک و بر اانشاء  ّ 

ّاز حق جل جالله.  نعيق شيطان بلند نداى رحمن مرتفع و. امرش قائم و مستقيم  ّ 
 .يوم بزرگ است و امر بزرگ . ّسائليم که جميع دوستان را از شر او محفوظ دارد 

 ٰطوبى از براى کسى که شئونات عالم و بيانات امم او را از بحر علم الهى منع ننمود
 کل عرفانّبگوش جان کلمۀ الهيه را اصغاء نما ، اوست به منزلۀ درع از براى هي .
ّحمن الذى انزلها بالحق ، انّالرتعالى  . ّ َ َ َ ُه لهو المقتدر العليم الحکيم ّ ُ. 
  

 ٣٥٣ص 
  فوريه٩ شهرالملک                                      سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
 ٰ تعالى شأنه العظمة و االقتدار اهو                    

 َعظم. امروز روزى است که نسمة ا در مرور است و روح ا در جذب و شور  
ّرميم از ترش ّحات بحر قديم به حرکت آمده و گياه پژمرده از کرم سحاب ربانيه تازهَ ّ 

 ه ، بهنيکوست حال عبادى که کدورات عالم فانى ايشان را از طراوت منع ننمود. گشته 
ّاولئک من اهل البهاء فى لوح ا رب. اسم دوست زنده اند و به فضلش دل بسته اند  ِ 

ٰرى و مالک االخرة و االولى ّالعرش و الث ٰ. 
  

 ٣٥٤ص 
  فوريه١٠چهارم شهرالملک                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام خداوند يکتا                   

ّاول فجر برخاستيم و به ارضى که به اسم حق مذکور است توجه نموديم و چون داخل  ّ ّ 
 شديم جميع را از کوثر لقا مسرور يافتيم ، از هر يک از اشجار و ازهار و اوراق و

ّالملک لله " اثمار نداى  ِ ُيها المقبل الى افقى ، سکر بيانيا ا. اصغاء نموديم " ُ ّ 
ّکه هر ذره از ذرات ترابش به تررحمن به شأنى اشياى بستان را اخذ نموده   ماتّنّ



ّبديعۀ منيعه به ذکر حق جل جالله مشغولند   ّامروز روزى است که جميع مقربين و. ّ
ّمخلصين لقاى او را از حق جل جالله مسئلت مى نمودند و کتب الهى بر اين گف  تارّ

 ٰطوبى از براى نفوسى که به اصغاى ندا فائز شدند و به مشاهدۀ افق. شاهد و گواه 
 ّچشم از براى امروز است و گوش از براى اين ايام ، چه که نداى. مفتخر گشتند 

 .ّمحبوب عالميان مرتفع است و افق جمال به نور وجه منور 
  

 ٣٥٥ص 
  فوريه١١           الملک                           رپنجم شه

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام محبوب يکتا                    

ّرجال و ابطال عالم اليوم از حق غافل مشاهده مى شوند ، مع آنکه از براى اين يوم  َ 
 هر. ُدر صقع واحد مشاهده مى گردند ّعالم ، عالم توحيد است و کل . خلق شده اند 

َنفسى به مرقاة بيان به ملکوت معانى فائز شد اوست فارس اين مضمار و اوست بطل َ 
 چه بسيار رجال از علما و عرفا فائز. فضل الهى محدود نبوده و نيست . اين ميدان 

ِکم من. نشدند و چه بسيار از ورقات آواز سدره را شنيدند و به او پيوستند  َ 
ِعالم منع و کم من امة سمعت و اجابت و اقبلت الى مشرق ظهور ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ٍ 

 حمد کن محبوب عالم را که ترا در سجن اعظم ذکر نموده و. ِها الغفور الکريم رب
 اوست کريم و اوست رحيم و اوست دانا و اوست توانا. ٰبه اثر قلم اعلى فائز فرموده 

ِالبهاء عليک و على امائ . ى آمن با الفرد الخبير تّى الالِ َ. 
  

 ٣٥٦ص 
  فوريه١٢ششم شهرالملک                                       

------------------------------------------------------------------------------ 
 تى ازحمد و ثنا اولياء حضرت محبوبى را اليق و سزاست که در هر شيئى از اشياء آي

 آيات خود وديعه گذاشت و آن آية در مقامى ميزان و در مقامى صراط و همچنين به
ٰاسماء حسنى ناميده شده    و آن آية به مثل َاوست مرشد عباد و هادى من فى البالد. ُ
  و  هر نفسى به او راه يابد به عرفان شمس حقيقت فائز شود،آفتاب روشن و هويدا است

 ّن عرفان در کل آن مدد يابد ، چه اگر اين مدد منقطع شود آنُاوست سراج و از ده
ٰطوبى از براى نفوسى که او را به حجبات نفس و هوى محجوب. نور منطفى گردد  ٰ 

َاين است که قلم اعلى روح من فى ملکوت االمر. نساختند و از نورش منع ننمودند  ُ ٰ 
  پلک به آن نازکى از ديدنچشم سر را: " ٰو الخلق فداه ، مى فرمايد قوله تعالى 
 " .جهان و آنچه در اوست بى بهره نمايد 



  
 ٣٥٧ص 

  فوريه١٣هفتم شهرالملک                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام خداوند دانا                
ّع عالم از حق بوده و هست و حق جل جالله جميع اهل ارض را تربيتاى حسن ، جمي  ّ ّ 

ٰاين است که خود را رب العالمين خوانده ، تعالى فضله و. فرموده و مى فرمايد  ّ 
ٰتعالى کرمه و تعالى جوده   آفتاب به. ّعنايت مخصوصه اليوم متوجه اين حزب است و لکن ٰ

 اگر نفوس. ِاسم امطار رحمت مبذول مى دارد اين اسم اشراق مى نمايد و سحاب به اين 
ِيوم يغنى اُ کال من" ّمقبله سبب منع فيوضات الهيه نمى شدند حال شمس  ً ّ ُ َ 

ِسعته  ّسم قتال اختالف. را از افق عالم ظاهر و مشرق مشاهده مى نمودند " َِ َّ 
ّاز حق بطلبيد تا اين اختالف را به ائتالف و اتح. بوده و خواهد بود   ّاد مبدلّ

ٰاگر احباى الهى به اين مقام بلند اعلى فائز. ه هوالمقتدرالقدير ّان. فرمايد  ّ 
ّفيوضات ربانى را در کل حين مالشوند عنايات و برکات و   اين است. ظه نمايند حّ

 .ّنير بيان که از افق سماء قلم رحمن اشراق نموده 
  

 ٣٥٨ص 
  فوريه١٤          هشتم شهرالملک                            

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام داناى يکتا                

ّيا امتى ، حق جل جالله مهربان است ، فضلش کل را احاطه نموده و همچنين علمش   ّ ّ. 
 ِاناث را به کلمۀ. رحمن نازل صدائى مرتفع نمى شود مگر آنکه جواب از ملکوت بيان 

َيا امتى " مبارکۀ    " يا عبدى" ّمزين فرموده و رجال را به کلمۀ بديعۀ منيعۀ " َ
 ّچه بسيار از خلق اولين و آخرين به سبب اصغاء اين کلمه جان. ّمطرز داشته 

 ايداين کلمه به مثابۀ نهالى است که يد قدرت آن را غرس نموده ، ب. انفاق نمودند 
ّبه آب محبت و استقامت سقايه شود و به اسم حق از ارياح سموميه محفوظ ماند  ّ  قدر. ّ

ُلعمر. اين کلمه را بدان  َ َاگر جميع عالم ادراک نمايند کل مشتعل شوند و به ا ّ 
ّافق اعلى توجه نمايند   ّجميع اماء آن ارض را تکبير مى رسانيم و کل را به. ٰ
ّما انزلناه فى الکتاب وصيت مى نمائيم تقديس و تنزيه و عمل ب َ َ. 

  
 ٣٥٩ص 

  فوريه١٥نهم شهرالملک                                       



------------------------------------------------------------------------------ 
 بسم ا االبدع االقدس                    

 ُ را يسرى از عقب و هر اضطرابى را اطمينان از پى و هرُاى امة ا ، هر عسرى 
 ّ و اگر اماء زاکيات و عباد موقنين به هستى و بقاى حق ّفراق را قرب و لقا مقدر

 َموقن شوند از نيستى و فناى خود نترسند و از هيچ حوادثى محزون نشوند ، چه که لم
َيزل ظل مع ال َ َّ ِ  َمر مع شجر ، منتها گاهى ظاهرک و ثّمس بوده و در حول او متحرّشَ
 ّنيستى و فناى ظل سبب قرب و لقا و هستى او شده و جز ابرار راو لکن   و گاهى مستور

  و هر نفسى به اين مقام فائز شد و ارادۀ از اين کأس نصيب نبوده و نخواهد بود
 ا باشىّخود را در ارادۀ حق فانى نمود الزال در قرب حضرت اليزال بوده ، لذا هر ج

 .نزد ما حاضرى و بين يدى ا قائمى 
  

 ٣٦٠ص 
  فوريه١٦دهم شهرالملک                                       

------------------------------------------------------------------------------ 
 ى را ازچون نغمات لطيف حجازى را از طلعت عراقى شنيدى حال نواهاى شهناز معنو

 شاهباز الهى بشنو تا از چنگ و بربط بقا آوازهاى بديع وفا ادراک نمائى و از مضراب
 ّه آهنگ مزمار هويه بشنوى و به کوى جانان به تمام دل و روان قدم گذارى تاّاحدي

َهمه روح شوى و بى پر برپرى و بى خمر مخمور شوى و بى لسان نکته سرائى و بر َ 
 ع يابى تا حزن فراموش کنى و از بحر سرورالّق اط و ذومراتب جذب و شوق و وجد

 .بياشامى 
  "اى گزيده دوست مى دارم تو را گفت موسى را به حکم دل خدا  " 

 ّلکن جهدى بايد تا از کوى نفس و هوى هجرت نمائى و به حريم عز قدس پرواز کنى
 فتار و چه نيکوچه مليح است اين گ. و محرم حرم جانان شوى و در دل دوست راه يابى 

ُر اگر پند دوست بشنوى و در سبل رضاى او سفر نمائى ابايد کرد  ّ حباز بادۀ.... ُ
 بنوش و چشم از عالم در پوش ، زيرا

  
 ٣٦١ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
ٰ لباقى ال يفنى و اا عندکه آنچه بينى ، شود فانى و بگذرد در آنى ، و م َ َ 

ٰدائم اليبلى   بلبل جز در. ر نشود ّسّيام را دانسته که هميشه وصال ميقدر اين ا. َ
 ّآيد وقتى که عندليب ربانى از. ّبهار تغنى ننمايد و تا گل نبيند به خروش نيايد 

 ّمقر ذکر معانى باز ماند و به شاخسار معنوى پرواز نمايد و به گلزارهاى غيب الهى



 و لکن اگر چه به لحن پارسى القا شد  به گوش جان بشنو و به تمام قلب اخذ نما. گيرد 
 .نواى حجازى در او مکنون گشته و اسرار الهى در او مخزون شده 

  
 ٣٦٢ص 
  فوريه١٧ شهرالملک                                     ميازده

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام گويندۀ پاينده                 

 بگو. نصح ا را بشنو و اوامرش را اصغاء نما و برسان . يا بائى ، عليک بهائى  
ّ ، علم تقوى الزال مظفر و منصور بوده ، به آن تمسک نمائيد  ايا اولياء ّ ٰ َ َ. 
ُمرکم أّانه ي ّبالبر و الُ َقوى و ينهيکم عن البغى و الفحشاء ّتِ َ  امروز بايد. ٰ

 ّاولياء تشبث نمايند به اسبابى که سبب نصرت و انجذاب و اقبال است تا عباد ارض
 .نزديک شوند و فائز گردند به اصغاء آنچه سمع از براى آن از عدم به وجود آمده 

ّ به نعمت کبرى و عزتّهاگر نصايح مشفق حقيقى را بشنوند و به آن عمل نمايند البت ٰ 
 .لحاظ عنايت الزال به آن جناب بوده و هست ، محزون مباش . و رفعت فائز گردند 
ِانه مع العاملين من َ ٰ عباده ، يسمع و يرىّ َ َ  .ميع البصير ّس و هوالَُ

  
 ٣٦٣ص 

  فوريه١٨دوازدهم شهرالملک                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام محبوب يکتا                    
 ّا از نار محبت الهى در اين يوم روحانى بر افروزى و بهء اى امة ا ، انشا 

 به چشم جان به محبوب. دست طلب از دامن مطلوب بر مدار . ذکر و ثنايش مشغول باشى 
 .ظر باش که شايد از بحر فضلش محروم نمانى و از سماء فيضش ممنوع نگردى عالميان نا

 بى نصيب. رحمتش جميع آفرينش را احاطه نموده و عنايتش همۀ امکان را فراگرفته 
 کوثر باقى، اى قاصدان . ّقلبى که به حبش فائز نشد و محروم گوشى که ندايش را نشنيد 

 .ّبش بنوشيد و از عالميان چشم بپوشيد َجارى و معين آن قلم رحمانى ، به ح
  

 ٣٦٤ص 
  فوريه١٩سيزدهم شهرالملک                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام خداوند يکتا                     

ّقلم اعلى امروز جميع اصفياى حق ر  َا بماينبغى لهم فى هذااليوم امر مى فرمايدٰ َ 



 ّنيکوست حال نفسى که از ما سوى ا فارغ و آزاد شد و به بحر اعظم توجه نمود.
 ّ بايد کل به استقامت اانشاء. امروز روز عمل است و روز ظهور مقامات انسان  .

بما نزٰکبرى بر امر مالک اسماء ثابت و راسخ مشاهده شوند و    فى الکتاب عملَلُ
 ّاتقوا ا يا قوم و.  از اعمال سنين معدوده  استيک عمل خالص اليوم بهتر. نمايند 

ّال تکونوا من الذين نبذوا االعمال عن وراهم و تمسکوا بالظنون و ّ َ َ َ َ َ ِ 
ّبا کمال محبت و وداد و الفت و اتحاد با عباد رفتار کنيد که شايد. االقوال  ّ 

 .ّ شوند و به شطر دوست توجه نمايند نائمين بيدار
  

 ٣٦٥ص 
  فوريه٢٠چهاردهم شهرالملک                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 ٰ االبهىّىهواالقدس العل                 

ُ پارسى بشنويد که شايد بما اراده ا آگاهاى دوستان ، نداى الهى را به لسان  َ َ 
 عارف بصير از يک کلمۀ محکمۀ مبارکه. شويد و از درياى آگاهى و بينائى بياشاميد 

 ّکه از مشرق فم ارادۀ الهيه ظاهر مى شود ادراک مى نمايد آنچه را که اليوم
ُبه بصر حديد توجه نمائيد و به اذن واعيه بشنوي. سزاوار است  ُ ٰانه اليرى. د ّ ُ ّ 

ُببصر غيره و ال يعرف بدونه  َ  ّقسم به آفتاب بحر توحيد که هر نفسى مؤيد شود. ُ
 .ٰبه اصغاء اين کلمه او از اهل فردوس اعلى در صحيفۀ حمرا مذکور و مسطور است 

  
 ٣٦٦ص 

  فوريه٢١پانزدهم شهرالملک                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام محبوب عالميان                   
 ّاى کنيز حق ، کليم در طور عرفان به اصغاى نداى الهى فائز شد و اين همان ندائى 

 جهد نما تا اين فيض اعظم باقى و. ّاست که حال مقصود عالم به آن تکلم مى فرمايد 
ٰشياطين در کمين اولياى حق بوده و هستند و به قصص اولى عباد را از. اند دائم م ّ 

ّاز حق بطلبيد تا به مقامى فائز شويد که جز حق را. ٰافق اعلى منع مى نمايند  ّ 
َانه ينادى بالحق و يظهر لمن اراد سبيله. معدوم دانيد و مفقود شمريد  َ َ ُ ُ َُ ِ ِ ّ  .المستقيم  ّ

  
 ٣٦٧ص 

  فوريه٢٢ملک                                   شانزدهم شهر ال
------------------------------------------------------------------------------ 



                            هو العزيز الحکيم
 هر نفسى به اين مقام فائز شد به.  عالم عرفان جمال قدم بوده قمقصود اصلى از خل

  مشغول شوند و به اّاليوم دوستان حق بايد به خدمت امرو لکن ئز است ّکل خير فا
 ّثمر وجود اليوم آن که به امرى متمسک.  خلق ظاهر باشند ما بين ممدوحه صفات حسنۀ

 .شود که سبب هدايت خلق باشد 
  

 ٣٦٨ص 
  فوريه٢٣هفدهم شهرالملک                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام يکتا خداوند گوينده              

 ّاى سليمان ، جهد نما تا در ايام دوست يکتا به مقامى فائز شوى که ذکرش در کتاب 
  بايد به فيروزى اانشاء. امروز را مانندى نه . ٰاسماء از قلم اعلى ثبت شده 

 َلم. ّاسم الهى از کوثر معانى که اليوم از چشمۀ مشيت رحمانى جارى است بياشامى 
ِيزل و اليزال مفتاح کنز مخزون و  َ   مکنون در کتب و صحف الهى مسطور و مستورّسرََ

 ّاليوم به عنايت ربانى آن مفتاح اعظم ظاهر و مشهود است و آن اسم اعظمو لکن بود 
 به اسمش.  ابواب علم و دانش بر قلوب باز شده و مى شود الهى بوده که به مبارکى آن

 اکثرى از ناس به معدوم و مفقود مست و. بگو و به اسمش ببين و به اسمش مسرور باش 
 ِ به عنايت محبوب امکان از غمد اانشاء. ّمسرورند و به موهوم متشبث و مشغول 

 .ويدا گردد ظنون بيرون آئى تا جوهر انسانى ما بين عباد ظاهر و ه
  

 ٣٦٩ص 
  فوريه٢٤هجدهم شهرالملک                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام دوست يکتا                

  دنياٰامروز بايد دوستان الهى به افق اعلى ناظر باشند و از شئونات مختلفۀ 
 َامروز آفتاب بهجت از افق عالم مشرق و بحر سرور امام وجوه ناس. محزون نباشند 

ّان افرحوا يا احبا . موجود و مشهود  َ َحمن بذکرى ثم اشربوا رحيق الّالرَ َ رورّس 
ُاگر عسرى وارد شود البته به يسر تبديل گردد . باسمى البديع  ّ ُهذا ما انزله. ُ َ َ َ 
 .لقبل و فى هذاالکتاب المبين اُ فى کتب ا

  
 ٣٧٠ص 

  فوريه٢٥نوزدهم شهرالملک                                    



------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام خداوند يکتا                  

ّجنت لسان ذکر رحمن است و جنت قلب حب او   ّ   بايد دوستان الهى که به انشاءا. ّ
 ّحق. ٰافق اعلى ناظرند به کمال روح و ريحان به ذکر محبوب امکان مشغول باشند 

 هر.  نفوس بوده و خواهد بود ّعلوٰتعالى شأنه آنچه فرموده و مى فرمايد مقصود 
 ّصاحب بصرى از آنچه نازل شده ادراک مى نمايد که اوامر الهى سبب ظهور اتحاد و

 نيکوست حال نفسى که آنچه. ّ اهل آفاق و علت راحت و آسايش است ما بينّتفاق است ا
 بايد اليوم جميع اولياء و. ّشنيد در آن تفکر نمود و به حقيقت آن آگاه گشت 

ُاصفياء بما يرتفع به امر َ َُ ِعامل و ناظر باشند و ارتفاع امر در ظهور ا  
 .خواهد بود ّاخالق روحانيه و اعمال حسنه بوده و 

  
 ٣٧١ص 

  فوريه٢٦ّايام هاء                                          
------------------------------------------------------------------------------ 

 جهد نمائيد شايد فائز شويد به آنچه که سبب رستگارى. ّبگو ايام رفته و مى رود 
 سدره. از عرفانش محروم و لکن ّهل عالم به ذکر حق مشغول ا. است در دنيا و آخرت 

ّطوبى از براى نفسى که منور شد و. روئيد و صبح اميد دميد و نار مشتعل و نور مشرق  ٰ 
 اين نار ابن عمران. اين نار حقيقت نور بوده و هست . ّبه نار محبت الهى مشتعل گشت 

 ّاز حق مى طلبيم حزبش. ائز فرمود ٰرا به افق اعلى هدايت نمود و به اصغاء ندا ف
ّرا مؤيد فرمايد و به بحر اعظم راه نمايد تا کل بياشامند آنچه را که حيات بخشد ّ 

 .و زندگى دائمى عطا نمايد 
  

 ٣٧٢ص 
  فوريه٢٧ّايام هاء                                          

------------------------------------------------------------------------------ 
 ٰ االبهىّىاالعظم العلّبسم ربنا االقدس                  

ّحمد و ثنا اولياء حق جل جالله را اليق و سزاست که منقطعًا عن العالم بر خدمت  ّ 
 تعالت. امر قيام نمودند ، قيامى که قعود او را نديد بلکه در حين قعود قائمند 

 ايشانند رجالى که الزال در مضمار بيان ....  اهم عندّمقاماتهم و جلت مراتب
 ُبطال عالم نزدشان به مثل عصفورى و ضوضاء امم در ساحتَا. ّحق را نصرت نمودند 

َعزشان مانند نعيبى   به اصبع يقين. ُفوارس ميدان و معين مقصود عالميان  ايشانند. ّ
ِسالسل ظنون احزاب عالم . ّحجبات اوهام را شق نمودند و اصنام را درهم شکستند ِِ 



 به هوش حقيقى فائز گشتند و به شعور ،ٰايشان را منع ننمود از صرير قلم اعلى
 ايشانند عبادى که مى فرمايد کنائز ارضند و خزائن آن ، چه که. ّمعنوى مزين شدند 

َطوبى لمن عرفهم و فاز. ايشانند لئالى حکمت و بيان و وديعه هاى حضرت رحمن  َ ََ َ ِ  .لقائهم ب ٰ
  

 ٣٧٣ص 
  فوريه٢٨ّايام هاء                                          

------------------------------------------------------------------------------ 
 هوالمشرق من افق البقاء                    

  
ّجنود عشق و محبت الهى بر وجود توجه نمود ، هر قلب را مق  ّبل يافت مسخر نمود ،ّ

 ّسبحان ا اين حب گاهى. ّقلب عرش است از براى استواى حب الهى . اخذش فرمود 
 از کرۀ خاک الى افالک ملک. به شکل نور ظاهر و هنگامى به هيئت نار باهر و ناطق 

 ٰطوبى از براى نفسى که عرفش را يافت و. ى عالم و وصل امم ّقنفحاتش سبب تر. اوست 
 .وى دوست شتافت به ک

  
 ٣٧٤ص 

  فوريه٢٩ّايام هاء                                          
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّدر جميع احيان قلم رحمن من فى االمکان را به بحر اتفاق که سبب حيوة عالم است و
ّاتحاد که علت ارتفاع احزاب است امر فرموده همچنين به شجرۀ   از مشرق قلم. ّ

 ّسبحانى در سنين معدودات شموس اوامر و احکام در اين مقام اشراق و تجلى فرموده
ّمحلى که قابل قبول اين تجلى واقع شود کمياب و لکن   ّامروز بايد دوستان حق. ّ
 ّلى و ايام در صدد ظهور اينَ خلق به مثابۀ لؤلؤ باشند بين حصاة و در لياما بين

 ٰمقام امنع اعلى که فى الحقيقه سبب اطمينان و راحت عالم است برآيند و به کمال
ُسعى و جهد در ما اراده ا قيام نمايند  َ َ. 

  
 ٣٧٥ص 

  مارس١ّايام هاء                                          
------------------------------------------------------------------------------ 

 ٰ العالى االعلىّىهوالعل                   
 ّت را متذکريم به کلماتى که قلوبّ مودّشاربان سلسبيل محبت و سالکان باديۀ 

ّ را به بحر احديه رساند و نفوس مطمئنفيهصا   کشاند و فقيرانقيهّه را به جنت باّ



 ّگرداند و ذليالن معنوى را تاج عزت جاودانى کرممجازى را به غناى حقيقى فائز 
 ُس الىّلناَى و حکمت قدسى بر جميع ممکنات مبذول دارد ، لوکان اّنفرمايد و علم لد

ِبدايع انوار الجمال يقبلون  ُِ. 
  

 ٣٧٦ص 
  مارس٢ّاول شهرالعالء                                     

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّ ا را که از سماء عز امر نازل است و حجبات اوهام راةّاى محمد ، بشنو نغم

ُبه قوت رحمن خرق کن و در بيشۀ دنيا و زخرف آن مسکن منما  ُ  قلب را فارغ کن و به. ّ
ّيه و طين ظنتا کى چون اطفال و صبيان به تراب وهم. مدينۀ بلوغ وارد شو   ّيهّ

 ّت که از مشرق عزت و عظمت طالعّمشغولى ؟ خرق کن حجبات غفلت را تا بر طلعت احدي
ّاى محمد ، کلمۀ حق مثل وجود حق ظاهر و باهر و المع و الئح و. است آگاه شوى  ّ ّ 

 در. پس سمع را از استماعش محروم مکن و قلب را از عرفانش ممنوع منما . هويداست 
وارد شو و آن مقامى است که چشم انصاف بگشائى نه يمين بينى نه شمالبين يدى ا  

ّو به نظرۀ انصاف و قلب طاهر حق را به حق شناسى   در هر مقام که به اين فوز. ّ
 .فائز شدى مثل آن است که بين يدى ا قائمى 

  
 ٣٧٧ص 
  مارس٣ شهرالعالء                                     دوم

------------------------------------------------------------------------------ 
َيا امتى ، چه مقدار از عباد و اماء که منتظر اين يوم مبارک بودند و به ذکرش َ 

 چون از افق عالم صبح يوم موعود طلوع نمود جميع. اقداح سرور و بهجت مى آشاميدند 
 ه به اسم دوست خود را از کدورات عالم و شئونات آنغافل مشاهده شدند مگر نفوسى ک

ّتمسکى بحبل حبى.  نموده و به مقام مکاشفه و مشاهده و لقا فائز گشتند ّمطهر  َ َ 
َثم انقطعى عن العالمين  َِ  .ّبه او ناظر باش و برحبش مستقيم و به ذکرش ذاکر و 

 و را به اسم او از و منزل اّمقرّکل بايد . ه ّمطهراوست مونس قلوب . مشغول 
کذلک يذک. سارقين و خائنين و ظنون و اوهام محفوظ دارند  َ َک من عنده کتابُرُ  .بين ُم ِ

  
 ٣٧٨ص 
  مارس٤ شهرالعالء                         سوم

------------------------------------------------------------------------------ 
ّراک عرفان رب االرباب خلق شده ، او را به آاليش حب غيراى ذبيح ، قلب مخصوص اد ّ 



 ّمياالى و در کل حين در حفظ اين لطيفۀ منيعه تمام جهد و سعى را مبذول دار که
 .مبادا به حجباتى محتجب شود و يا به سبحاتى از سلطان صفات ممنوع گردد 

  
 ٣٧٩ص 

  مارس٥ چهارم شهرالعالء                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّبايد قلوبى که به محبت ا فائز و به افق عنايت محبوب ناظرند به کمال روح و
 ريحان در ارتفاع کلمۀ مالک اديان سعى بليغ و جهد منيع نمايند ، به اخالق و

ّبايد مدعى محبت. اهل امکان را به مدينۀ رحمن کشانند اعمال و رفق و مدارا  ّ 
 ّقبول امر و اعتراف به حق محض. الهى اليوم به جميع شئون از دونش ممتاز باشد 

ّادعا نبوده و نيست ، چنانچه جميع ناس اليوم مدعى اين مقامند   ُلسانو لکن ّ
ِالعظمة يشهد بکذبهم و افتراهم و غرورهم و غفلتهم  ِِ ِ ُ َ  اى. ِو خيانتهم َ

ّدوستان ، خالصانه حرکت نمائيد و لوجه ا تکلم کنيد کلمه اى که  از سماء ِ 
ّقلب حرکت نمايد و از افق لسان اشراق کند ، البته مؤثر خواهد بود   از تأثيرات. ّ

ُلعمر. اعمال غافل نباشيد  َ َعّ و خبيثه مطلّ اگر نفسى به تأثيرات اعمال و اقوال طيبه ا 
 .از او ظاهر نشود  شود ابدًا به هيچ مکروهى التفات ننمايد و جز خير محض و معروف صرف

  
 ٣٨٠ص 

  مارس٦پنجم شهرالعالء                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

 ّيدى را به مقر قرب جذب نمايد و هر غريبى را به وطنّحکمت جوهرى است جذاب ، هر بع
  مغرور  گشته اندنيهنفوسى که به زخارف دنيا دل بسته اند و به مناصب فا. کشاند 

ّمتنبه نشوند و از خواب غفلت بيدار نگردند مگر به اسبابى که حق به آن عالم است ّ 
ان ربک لهو العليم . ّو حکمت مذکورۀ در کتب و الواح اس اين اساس بوده و هست  

 ّ مشهود شود کل ااگر دست قدرت حجاب اين مقام را بردارد و ما عند. الخبير 
 .ٰشهادت دهند که آنچه از قلم اعلى جارى شد همان محبوب و موصل به مطلوب است 

  
 ٣٨١ص 

  مارس٧ششم شهرالعالء                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

ّبسيار عجب است که بعضى از نفوس مع نصايح الهيه و مواعظ ربانيه و شفقت و عنايت ّ ّ 
 ّمشرقۀ الئحه قسمى رفتار نمايند که سبب حزن قلوب مقبله گردد و يا علت اخماد



ِ به افق امر و ما يظهر من عندهّبايد احباى الهى ناظرو لکن نفوس مشتعله شود  ُ َ َ 
ّباشند ال بما يظهر من غيره ، چه که عصمت طرازى است مخصوص حق و از براى سايرين ِ ُ َ َ 

 ّبايد دوستان از يکديگر اغماض نمايند و ناظر به عفو حق. سهو و خطا و نسيان بوده 
ُانه لهو الغفور. باشند و در بارۀ يکديگر دعا کنند   . الکريم ّ

  
 ٣٨٢ ص

  مارس٨هفتم شهرالعالء                                     
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام آفتاب معانى                       
 اى دوستان الهى ، به ذکرش مشغول و بيادش مسرور باشيد ، چه که بهجت و سرور در 

ّحقيقت اوليه از براى احباى حق خلق شده و دون ايشان در حزن بوده و خواهند بود ّ ّ ّ 
 .ّاگر چه به تمام نعمتهاى ارض متنعم باشند ،و فقيرند اگر چه مالک کنوز گردند  ،

 ّعند ا غنى آن است که لؤلؤ حب الهى در خزانۀ قلبش مکنون شود و مسرور آن است
  و فى الحقيقه احزان دوستان را نفس رحمن خود ميان منقطع گرددکه به يادش از جميع عال

 شما به کمال. ّتحمل نموده ، چنانچه در اين سجن بعيد مسجون و در دست اعداء مبتالست 
 .فرح و اطمينان از کوثر سبحان بنوشيد و به وصفش واصف گرديد 

  
 ٣٨٣ص 

  مارس٩ هشتم شهرالعالء                                    
------------------------------------------------------------------------------ 

 امع البصيرّسهوال                   
ّيا يوسف ، درايامى که اسمى يوسف در حبس بود تفکر نما و همچنين هنگامى که در  ّ 

 ّيح را الى مقرّبئر بود و قبل او در حضرت خليل مالحظه کن و همچنين توجه ذب
  ،ّآنچه بر حضرت روح وارد شد به نظر آر و تفرس کن و همچنين در خاتم انبياء. الفدا
َحضرت مبشر نقطۀ بيان ، روح من فى الملکوت فداه و ماورد. وح ماسواه فداه ر َ َ ّ 

 آنچه بر نقطه ومعشر انبياء و. عليه ليس ببعيد ، اکثرى شنيده اند و برخى ديده اند 
 هر صاحب. وارد شد سبب اعالء کلمة ا و ارتفاع امر و انتشار آن بوده مرسلين 

  .هّمطهرّبصرى شهادت ميدهد که خسران با نفوس ظالمه بوده و ربح با آن نفوس مقدسۀ 
ُلعمر. ّدر نورين يعنى شهيدين و کاظم تفکر کن  َ َاحدى قادر بر احصاى ربح ا  

 . نيست تجارت ايشان فى سبيل ا نبوده و
  

 ٣٨٤ص 



  مارس١٠نهم شهرالعالء                                      
------------------------------------------------------------------------------ 

 بنام مهربان خداى بخشنده               
  الهى را ازاى مادر ، نوشتۀ ترا به زبان پارسى مى نويسم تا شيرين زبانى طير 

 لسان عراقى بشنوى و آوازهاى خوش حجازى را فراموش کنى و اقرار کنى که بلبل معنوى
 به جميع لسان در باغ هاى روحانى بر شاخسارهاى قدسى در ذکر و بيان است تا از اين

 اى مادر ، از دل بگذر و به دلدار رو آر و از. آوازهاى ظاهر آوازهاى باطن بشنوى 
ّنهر قلب را به بحر مقلب متصل کن و رشتۀ.  جانان فائز شو جان بگذر و به  ّ حب راّ

 جان بى جانان به درهمى نيرزد و دل بى دلدار به. به ريشۀ قرب محبوب محکم دار 
 َسر بى سرور در خاک به و دل بى درد سوخته به و گردن بى رشته به. فلسى مقابل نه 
 دوست بخوابيد و در فراش به خيال معشوقبگو اى دوستان ، رو به . شمشير بريده به 

 راحت گيريد و از گلها بوى محبوب بشنويد و از نارهاى روشن ، نور رخ يار در نظر
 قسم به جان دوست که اگر پيراهن يوسفى ببوئى و. آريد 

  
 ٣٨٥ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّپس به جان در حب بکوش و به. ّ دوستى خدائى در آئى مادر همۀ مقربين شوى به مصر

 ّدل در منزل يار درآ ، غم روزگار را به اهلش واگذار ، هيچ اعتنا به ايام دو روز
 دنيا مکن تا اين پيراهن کهنۀ دنيا از بدن فرو افتد و بر سرير باقى جاويد مسکن

ّجام محبوب بادۀ حب بنوشى و به شمع حب برگيرى و استبرق الهى در پوشى و از  ّ 
 پس بدان. اين است آن امرى که هرگز تغيير نمى کند . ّافروزى و جامۀ حب بردوزى 

 که همۀ احکام الهى در عهد و عصر به اقتضاى وقت تغيير مى کند و تبديل مى شود مگر
 د و تبديل او راّشريعۀ حب که هميشه در جريان است و هرگز تغيير به او راه نياب

 .مهربان  اين است اسرار الهى که ذکر نموده براى عباد خود و اوست بر همه بخشنده و. نجويد 
  

 ٣٨٦ص 
  مارس١١دهم شهرالعالء                                      

------------------------------------------------------------------------------ 
 ميع البصيرّسبسمى ال                   

 ّاى عباس ، آنچه بر تو وارد شده اعظم دليل و اعظم برهان است بر عرفان و ايمان و 
 ّدر کليم و اصحابش تفکر نما که از چه وارد شد و از که وارد و از بعد. ايقان تو 

ُلعمر. ّدر حضرت روح و احبايش مالحظه کن  َ َز قبل ديدند آنچه را که احدى ا ا 



 ّدر سيد بطحا ، روح ما. نديده و در سبيل الهى شنيدند آنچه را که نفسى نشنيده 
ِقد ورد عليهم ما ناح به اهل سرادق.  اصحابش مشاهده کن وسواه فداه ،  ُ َ َ َ َ 

ّالملکوت و بعد در حضرت مبشر تفکر نما   ٰمصادر جميع اين باليا در قرون اولى. ّ
 قدر اين باليا را بدان و به. معروف بوده اند ، بوده جهالى آن عصر که به اسم علما 

 اگر در غفلت. کنوز عالم به او معادله ننموده و نخواهد نمود . ّاسم حق حفظش نما 
 ّدر ليالى و ايام وضو. ّارباب عمائم فى الجمله تفکر کنى به فرح اکبر فائز شوى 
  و ثنا و تمجيد وّگرفته ، تطهير نموده ، به مساجد توجه نمايند الجل ذکر

  
 ٣٨٧ص 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّة ، و از نفسى که جميع اين امور از کلمۀ او ظاهر شده غافل و محجوب ، حق مىٰصلو

 :بگو . گويند و نمى شناسند و به کمال اعتساف بر او حمله مى نمايند 
 ّاى سيد من.  ، جوهر حمد و ساذج ثنا مخصوص ذات بى مثالت بوده و هست اى اله من

 مقصود من ، به چه لسان عنايات النهايه ات را ذکر نمايم ؟ امرى که اليوم علما وو 
 از درياى کرمت سائلم که آنچه. عرفا و حکما از آن محرومند مرا به آن فائز فرمودى 

 الحمد لک يا مقصود. ُک و انت الغفور الکريم ُاالمر بيد. عطا فرمودى حفظش نمائى 
 .العارفين 

  
 ٣٨٨ص 

  مارس١٢يازدهم شهرالعالء                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

ّاز حق جل جالله سائل و آمل که به اسباب غيب و شهود عباد   خود را آگاه فرمايد ،ّ
 بينائى بخشد ، بيدارى دهد ، عدل عنايت فرمايد ، انصاف روزى کند ، يعنى مى توان

  به شأنى ظاهر و مهيمن و؟ عظيم حجباتى يا سبحاتىنبأّتصور نمود از براى اين 
 امروز است آن. محيط که هر منصفى به ا اظهر و ا اکبر و ا ابهى ناطق 

ُولهم اعين ال يبصرون بها : " ى فرمايد روزى که م َ  .ٰالى آخر قوله تعالى " َ
ّاالمر بيده يفعل مايشاء و يحکم مايريد و هو الفضال الکريم ُ ُ َ َ َ ُُ ُ َ 

  
 ٣٨٩ص 

  مارس١٣ شهرالعالء                                   مدوازده
------------------------------------------------------------------------------ 

 در جميع احوال. انسان بى عمل مقبول نبوده و نيست . ة و صوم اهمال نکنيد ٰدر صلو



ّانه امر الکل بما نفعهم و ينفعهم انه. به حکمت ناظر باشيد  ُّ َ َ َ ََ َ َ َ المتعال ّىالغن هو . 
  

 ٣٩٠ص 
  مارس١٤سيزدهم شهرالعالء                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
 ّطق فى کل االحيانّلنابسمى ا                  

َامروز علم ظهور بر اعلى المقام مرتفع و راية   َ " َاننى انا ا َ  َامام وجوه" ّ
ّسبيل ا واضح و حجت نازل و بينات ظاه. عالم منصوب   ر ، مع ذلک اکثر اهل عالمّ

ُلعمر. غافل و محجوب  َ َاز قلم اعلى جارى شده آنچه که قطره اى از آن سبب ا ٰ 
َاوست کوثر حيوان که  بين اصبعى. ٰ اعلى است تا چه رسد به اهل ارض مألحيات  َ 

 فى الحقيقه اين خلق موجود قابل اصغاء اين کلمه که از مشرق. رحمن جارى و سارى است 
 ّيا ايها .  اّى اشراق نموده نبوده و نيستند و اليق عرفان آن نه اال من شاءوح
ّظر الى الوجه ، از حق جل جالله مسئلت نما خلقى را به قدرت کاملۀ خود برّلناا ّ ُ 

 بگو يا. انگيزاند و مبعوث فرمايد که شايد حامل امانت شوند و حافظ لئالى حکمت 
 ّهمت نمائيد و بر خدمت امر قيام. مار معانى و بيان  حزب ا ، شمائيد فوارس مض

 .کنيد که شايد عباد بيچاره به اوهامات قبل مبتال نشوند 
  

 ٣٩١ص 
------------------------------------------------------------------------------ 

َعب  م بودند و خودساجد اصنا. ۀ اوهام بودند و خود را اعلم اهل عالم مى شمردند دَ
 ٰاگر قلم اعلى فى. ٰالى حين معنى توحيد حقيقى ظاهر نشد . ّرا موحد مى دانستند 

 ّاسم ستار ذيل فضل را رهاو لکن ّالجمله کشف نمايد کل بر شرک خود شهادت دهند 
ّطوبى از براى نفوسى که تفکر. ننموده و اسم کريم عدل را به اين مقام راه نداده  ٰ 

 چه از قبل واقع شده نظر کنند ، چه هر نفسى آگاه شود به رحيق مختومنمايند و در آن
ّبه مبارکى اسم قيوم فائز گردد و به طراز استقامت کبرى مزين شود  ّٰ. 

  
 ٣٩٢ص 

  مارس١٥چهاردهم شهرالعالء                                 
------------------------------------------------------------------------------ 

 اوست سبب  تهذيب. ة ا بوده و هست ّز براى حفظ نفس اماره خشيحصن محکم متين ا
 ّمکرر گفتيم ، نصرتى که در کتب و صحف و. و تقديس وجود هم در ظاهر و هم در باطن 

ُلعمر. الواح مسطور به حکمت و بيان بوده و همچنين به اعمال و اخالق  َ َا  



ّ عالم اخالق مرضيه و اعمال طيبه بوده و هست ٰاقوى جنود ّسيف تقوى احد از سيف. ّ ٰ 
  را ذکر اَمن غير ستر و حجاب امام وجوه احزاب امر. حديد است لو انتم تعلمون 

نموديم و کل را بما يقر َ ُ ُبهم و يحفظهم ّ َ َو يرفَ ّامر کرديم و از اول ايام الى حينم هُعَ ّ 
 امروز امرى که....  وارد شده حمل نموده ايم و صبر کرده ايم آنچه در سبيل دوست يکتا

ّاليق ذکر است امرى است که سبب اتفاق و اتحاد و ارتفاع و ارتقاء کل است  ّ  عمل. ّ
 ّنيک به مثابۀ سدره مشاهده مى شود و فورًا اثمار جنيۀ لطيفه از آن ظاهر ميگردد

ّو امروز روز اعمال طيبه و اخالق مرضيه است  ّ. 
  

 ٣٩٣ص 
  مارس١٦ شهرالعالء                                   مپانزده

------------------------------------------------------------------------------ 
ّجميع عالم از براى يوم ا خلق شده اند تا کل از فيوضات فياض حقيقى قسمت برند ّ 

  مشاهده مى شوند ، چه که نافرمانيهاى قبل ايشان رامحرومو لکن و نصيب بردارند ، 
َعلماى ارض که لدى ا از جهال....از فيض اکبر و منظر انور محروم ساخته  َ 

 مبارک نفسى که اين حجاب او را منع ننمود و به. محسوبند حجاب اکبرند از براى بشر 
 اى دوستان. ّتوجه شد ّقوت و غلبۀ اسم اعظم آن را خرق نمود و به افق امر الهى م

 قسم به آفتاب برهان که از افق سماء. مقام خود را بدانيد و قدر خود را بشناسيد  ،
 از آنچه بر.... ّبيان اشراق فرموده جميع اشيا به شما متوجهند و به ذکر شما مشغول 

 ّموت کل را اخذ نمايد و سکرات آن. شما در سبيل مقصود عالم وارد شده محزون مباشيد 
ّنيکوست حال نفسى که ضرش به احدى نرسد و در سبيل الهى ضر. جميع را احاطه کند  ّ 

ّاين همج رعاع را تحمل نمايد و به حبل صبر و اصطبار متمسک شود  ّ َ َ َ. 
  

 ٣٩٤ص 
  مارس١٧شانزدهم شهرالعالء                                  

------------------------------------------------------------------------------ 
 بنام داناى يکتا                      

 ٰيا ابراهيم ، آفتاب ظهور از افق سماء علم الهى ظاهر و مشهود و قلم اعلى به ذکر 
ّامروز روز محبت و اتحاد است و روز ائتالف و. ّاولياى حق در مقام محمود مشغول  ّ 

 ّطق باشيد و در يک هوا طاير و در ظل يک سدره ساکنبايد جميع به يک کلمه نا. وفاق 
 جهد نمائيد تا به اين فضل اعظم فائز شويد تا در حين صعود به وجه منير طلعة .

ٰصيت قلم اعلى دوستان خود را واين است . مقصود را مالقات نمائيد  ّ. 
  



 ٣٩٥ص 
  مارس١٨هفدهم شهر العالء                                   

------------------------------------------------------------------------------ 
َ الحمد يا اله العالمين َکَل" ّامروز روزيست که ذرات ممکنات از جميع جهات به  ُ" 

َهمج رو لکن ناطق  َ ُيا ايها الطائر فى هوائى و الناظر. عاع ارض غافل و محجوب َ ُّ ّّ 
 ّليغ امر الهى خلق شده اى ، به قلب فارغ و نور ساطع و توکلالى وجهى ، از براى تب

ّخالص و استقامت کبرى به مدن و قرى توجه نما و به حکمت و بيان امراض نفوس ٰ ٰ 
 بگو اى عباد ، وقت را از دست مدهيد ، چه که بسيار عزيز. غافله را شفا عطا کن 

 ايش ديده نمى شود به وجوهقسم به لئالى بحر علم الهى که شبه و نظير از بر. است 
 منيره و قلوب پاکيزه بر خدمت امر قيام نمائيد که شايد مردگان وادى حيرت و ضاللت

 .ّغى اليام ا قيام نمايند َنبَاز رحيق هدايت زنده شوند و به ما ي
  

 ٣٩٦ص 
  مارس١٩هجدهم شهرالعالء                                    

------------------------------------------------------------------------------ 
َلعمرى گاهى مالحظه شده که قابل حمل باليا در سبيل مالک اسما اولياى او بوده و َ 

ّاعناق متطاولۀ خنزيريه قابل سالسل در محبت محبوب عالميان نبوده و. هستند  ّ 
ّاهل وال کأس بال را در سبيل حق جل جال. نيست  ّ  .ّله از جميع اشيا مقدم دارند َ

ٰقسم به انوار وجه جميع باليا که وارد شده عنقريب کل به عطيۀ کبرى و نعمت عظمى ٰ ّ ّ 
ّو مائدۀ ال شبه لها مبدل شود  َ َ  ٰطوبى از براى نفوسى که به ذکر کلمۀ مبارکۀ. ِ

ّانتم منا  "  ز قبل وّآذان احبا فائز شده به آنچه آذان عالم ا. فائز گشتند " ِ
 شوکت معتدين و طغيان ظالمين و نار.... ِقبل قبل از آن محروم و همچنين ابصار 
 ّه اقل ازّايام قليلۀ فاني.  مشاهده شود مفسدين عنقريب افسرده و فانى و مخمود

 ّدر هر حال ربح با حق و اولياى او.... ساعت مشاهده مى شود و اسرع از برق مى گذرد 
َلذين کفروا با ِ لَرغمًابوده و هست  َ ّ. 

  
 ٣٩٧ص 

  مارس٢٠نوزدهم شهرالعالء                                   
------------------------------------------------------------------------------ 

 هر نفسى که موقن با شد بايد به نفحۀ. ّاين ايام را مثل و شبه نبوده و نيست 
 ّ که فى الحقيقه صور اعظم و علت حيوة عالم است قلوب مرده را احيا نمايدّرحمانيه

 ّناظر به دنيا و آنچه در اوست نباشيد ، چه که کل. و به شاطى بحر عرفان کشاند 



 جهد نمائيد در اعمال و افعال و امورى که اثر آن دائم و باقى است. فانى خواهد شد 
 بايد. ّکتاب اقدس از ملکوت مقدس الهى نازل . از شما به عرصۀ ظهور جلوه نمايد 

َى امکان که بحر حيوان در او مستور است وّبقسم به مر. ّل به آن عمل نمايند ک َ 
ّنفحۀ رحمان از او در هبوب ، نيکوست حال نفوسى که به آن تشبث نمودند و تمسک ّ 

  ثنايش کهّبه کمال فرح و ابتهاج بر کلمۀ الهيه جمع شوند و به ذکر و. جستند 
 ّمفرح قلوب و محيى ابدان است ناطق گردند و به کمال حکمت مشى کنند ، چه که فساد و

 .جدال محبوب نبوده و نخواهد بود 


