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مطالبی که ذیال می آید فقط و فقط برداشتی از برخی آیات نازله در کتاب قیوم االسماء می باشد.کامال شخصی و فردی و 

سوره  قرآن و  آیاتکید بر تفسیر تأ باشد.استنباط فردی است و قابل استناد نمی  صرفا برای جمع آوری مطالب پراکنده است.

 یوسف است.

 

 زراء(خطاباتی به ملوک و و اعالن سلطنت روحانی و رسالت خویش و نیز:)سوره ملک-1

حمد خدایی را که کتاب را بر بنده اش نازل کرد تا چراغی روشن فرا راه عالمیان باشد. این صراط بر من است.)من همان 

 صراط مستقیم هستم که در قرآن ذکر شده.(

قیم او در نزد ما علّی است و درنزد رحمن,حکیم.و در پیشگاه الهی بر دین خالص و حول طور می باشد.او مظهر همان دین 

 است.

همان حقیقتی است که بر کلمه اکبر از جانب خداوند قدیم و از حول نار مبعوث شده.)یک نور و حقیقتی است که به صورت 

ظاهری و ظهور آن حقیقت نورانی است که به صورت  ۀاهر می شود .ظهور حضرت اعلی جلوظ-در کوه طور–آتش 

 ظاهری یعنی آتش ظاهر شده اند.(

بن محمد بن علی بن موسی بن  رمود که آن کتاب را در تفسیر احسن القصص از نزد محمد بن حسن بن علی...خداوند مقّدر ف

جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ظاهر کند بر بنده اش تا حّجت کامل الهی از نزد ذکر بر همه عالمیان 

 باشد.

که جز او خدایی نیست.ومالئکه و اولوالعلم حول ذکر ایستاده اند و -همانطور که خودش گواه است–...خدا را گواه می گیرم 

حول ذکر است .دین همین ذکر سالم )دین کامل حضرت باب(است .هر ,شهادت می دهند بر حقانیت باب .و این که حقیقت 

.و هر کس به جزء مومنین محسوب است  ،کس اسالم را می خواهد تسلیم این دین شود .در آن صورت او در کتاب ابرار

 اسالم کافر شود خدا هیچ کدام از اعمالش را در یوم قیامت قبول نمی کند.

...و خداوند هیچ عملی را از هیچ کس نمی پذیرد مگر آنکه از طریق باب به باب)باب الباب,مال حسین (صورت گیرد در 

 ستایش کند. علی( است)با توجه قلبی به حضرت بهاءو(هل(و در حول نار)حضرت احالی که ساجد ِلل 

و(هل به تو اجازه داد.پس سجده کن و نزدیک شو.چه که آتش در نقطهء آب مشاهده می شود که برای و(هل در روی ارض ساجد 

جناب –در ارض است  معادل اول من آمن است .یعنی حاال یک فردی پیدا شده که گر چه در مرتبه ماء شده است.)آب یا ماء

برسد و او را سجده کند.کسی می تواند سجده کند که -مظهر امر الهی-شناختل نار یا آتشۀ مرحل ولی می تواند به- مال حسین

 به مرحله شناخت رسیده باشد .اول باید چیزی را شناخت تا بتوان عاشق آن شد.

هی را برای آیات ال حال به مرحله جلوه و ظهور در این عالم رسیده و آبل  ،حقیقت روحانی آن نار الهی و آن تعبیر دیگر:

 مردم می آورد.به مرتبه پایین تر از نار یعنی ماء نزول کرده  و بر روی زمین ساجد شده و رتبه عبودیت را دارا گشته.(

ما را یاری کن .تو و چاکران و  ذکر اکبرل ، ین کتاب )خطاباتی به محمد شاه می فرمایند(ای مللک مسلمین بعد از نزول ا*...

عداوت کنی خدا در روز قیامت حکم نار برایت  ،بر صراط مورد سؤال واقع می شوید.اگر با ذکر درباریانت در روز قیامت

را از اهل رّد پاک کن قبل از آنکه ذکر بغتة بیاید.اگر تسلیم ذکر و  دین اسالم(-)ایرانک ,ارض مقدسلل صادر می کند .ای م  

نّت پادشاهی به تو داده شده(و در آخرت از اهل ج  الهی است که  امرش شوی در دنیا مورد رحمت واقع می شوی )رحمتل 

 خواهی بود.

ما ارض و ازخدای عادل بترس و از کار حکومتی کناره گیری کن.، حاجی میرزا آغاسی(:ای وزیر ملک  )خطاباتی به*...

ر قیامت در ما به اذن خدا ضمانت می کنیم که اگربا صدق خالص از ذکر اطاعت کنید ,د به ارث می بریم. ساکنان آن را

لک فعلی شما باطل است و خدا متاع دنیا را برای لک عظیمی خواهید داشت.در حالی که این حکومت و م  بهشت عدن م  

 مشرکین قرار داده است.

 رک و هند برسانید و عالوه برآن به شرق و غرب ارض..خطاب به همه ملوک :امر الهی را به سرعت به سرزمین ت  *..

سیرو حرکت دادیم  در حول نار در  دین(را بر فراز آسمان) )مومنان(روی ارض )علماء (و ستارگان...ما کوه ها را بر 

 مرکز آب از نزد ذکر .)قیامت واقع شد.(
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 حاوی بیاناتی خطاب به علماء ( سوره علماء)-2

 "الر.تِلک آیاُت الکتاِب الُمبین"

آن هستند .که هم در آثار این ظهور و هم در أحادیث اسالمی از جمله حروف اختصاری یا حروف مق طَّعهء قر-)الف.الم.راء.

انی حقایق روحدر باره آن توضیحاتی داده شده.از جمله اشاره به تاریخ وقایع مهم در دور اسالم و ظهور قائم است. و نیز بیان 

 آیات کتاب مبین است.(آن,  -الهیه می باشد.

آشکار و مبین ،ل شده است.ما آیات را در آن کتابناز ره مقام حضرت اعلی(الم.آن کتاب از نزد خداوند در شأن ذکر )در با*

و بشارت برای عباد رحمن است.عباد رحمن کسانی هستند که به و(هل و آیات او مؤمن هستند.به  قرار دادیم.که تذکره)یاد آوری(

دین روحانی امت خود هستند.درحدیثی مذکور وال ،ه از آنها می ترسند.)انبیای الهیوالدین خود تکبرنمی ورزند.واقعا و صادقان

 (.است که حضرت محمد فرمود من و علی پدر و مادر امت هستیم

نس و جن جمع إانید حرفی مانند آن بیاورید؟اگر حّجت قرار دادیم.آیا می تو ...ما آیات را برای کلمه خود)حضرت اعلی(

 شوند نمی توانند سوره ای مانند آن بیاورند.

خود در این روز از خدا بترسید.چه که ذکر از نزد ما در میان شماست  و او  )فتاوی( علماء در مورد آراءای معشر *...

حاکم و گواه است .و روی برگردانید از آنچه به غیر حکم کتاب اخذ می کنید.چه که در یوم قیامت بر صراط می ایستید و 

ی الدالله( و خداوند صدور ظنّ  کار و بزرگ شمرده.)صدور آراءل را گناه آش خداوند در همه الواح ظنّ باز خواست می شوید.

 فرمود. الف این کتاب را بر شما حرامحکم و اجتهادی خ

نزد ذکر .هر کس  اهل کتاب ,از خدا بترسید و به علم خود مغرور نشوید.و پیروی کنید از کتاب از ای جماعت پیروانل *...

تاب را )قیوم االسماء(انکار از جانب خداوند,تبعیت کرده.و هر کس ک،آسمانله از نز  در واقع از همه صحف م  ،از آن تبعیت کند

له از آسمان کفر ورزیده . و جایگاه و مأوای او نار است.اگر ، کند  وحدانیت رحمن را انکار کرده و به پیغمبران و صحف منز 

.مردم چون به آیات ما کافر  ان روشن ساختخدا بخواهد همه مردم را هدایت می کند.خداوند آیات ما را برای همه عالمی

میم ،به خداوند علیّ  ،شدند )آب داغ( می چشانیم و  کفر ورزیدند و جای آنان در سّجین و جحیم است و به آنان از حرارت ح 

که به خاطر این است -ماندن در جهنم-بخشیم .به جزای دشمنی با آیات و ذکر ما .این مجازاتاز آتش س موم )هوای داغ(می 

 از و(هل و آیات او نا امیدند.

 علّی هستی.،تو در اّم الکتاب از نزد خداوند ...ما به تو وحی می کنیم آنچه را و(هل به ما وحی کرده .

-ش)کلمات ذکر به آنچه خدا براو نازل کرد ایمان آورد و همه مؤمنان هم به و(هل و آیاتش ایمان آوردند و بین هیچ کدام از آیاتش...

م .پس ما ردیگفتند خدایا ندای ذکرو(هل را شنیدیم و از او اطاعت ک کسانی هستند که  فرقی نمی گذارند .مسلمین مرش(مظاهر ا

ما شما را جز به آنچه توانایی انجامش را دارید مکلّف نمی کنیم.خدا می خواهد عذاب شما را کاهش ،را ببخشا.ای مؤمنان 

 یری انجام دهد اجرش محفوظ است.دهد و بر شما رحمت می فرستد .هر کس کار خ

ی قوی و قائم است.)الف:مظهر که بر امر الهبرای بنده اش خلق کرد  .خداوند حرف الف را در حالت قوّی آن )الف قائمه(*..

احکام الهی را به تدریج ،حکم کتاب مقّدر فرمود)نزول احکامخداوند حرف الم را برای حکم خودش بر  .حضرت باب(،امر 

 ،ر اّم الکتاب قرار داد)توسعه امرنا به خواست خود دخداوند حرف راء را برای انبساط امرش ب   بشر می آورد.(برای نوع 

آمدن دین جدید در این عالم و پیشرفت آن()شاید هم :الف:مظهر امر .که در رتبه مشیّت و الوهیت است.الم:احکام و  ،قضا

 (.راء:ایمان مردم در رتبه قضاء دین در رتبه قد ر .
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 ) توضیحاتی در رابطه با مفهوم ایمان( :سوره ایمان-3

 إنّا أنَزلناهُ قرآناً عربیّاً لََعلٌَّکم تَعقِلوَن "

 )ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم شاید شما در مطالبش تعقُّل کنید.(

 ر کار تواناست.)بهاء+باب( خدایی است که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا مردم بدانند که بر ه(5+9=11طه)

ابل روان و ق–ست که فرقان را نازل کرد به صورت عربی بدون إعوجاج خدا)در توصیف کتاب قیوم االسماء می فرمایند:(*

تا به شما نشان دهد آیات بدیع خود را و از تأویل بدیع  شب( 14)در مدت  بر بنده اش به صورت تنزیل–فهم برای همه 

راط بر من است در آسمان ها و زمین.)من در این صراط هستم(.خدا این کتاب را بر این ص احادیث بر صراط مستقیم .

ف است. ح   آیات آن )حضرت اعلی خودشان تأویل و مصداق احادیث هستند.(ذکرو(هل االکبر نازل کرد که مصداق رسل و ص 

 ران نیست.(و تأویل آن رامحکمات است نه متشابهات.)حضرت اعلی خودشان حضور دارند پس نیازی به تأویل توسط دیگ

 جز و(هل و هر کس از عباد که خود بخواهیم نمی داند.پس تأویل آن را از ذکر بپرسید. کسی

حاب نارند.و ما به خاطر واوالدشان)پیروان(آنها را از حق بی نیاز نمی کند.اص ...کسانی که به ذکر کافر شدند,اموال)قدرت(

باورها و اعتقادات دارد( و پسران )پیروان( و اموال)قدرت(را برای ،د معنوی دینء )اغلب اشاره به ب عمحبت نسا،ظلم شما 

ا ر را بدین قبل (هستند و حسن خاتمه نصیب کسانی است که ذک، موت )دنیا شما مهم جلوه دادیم .در حالی که همه آنها متاعل 

رف محبت الهی یاری می کنند.، دست و زبان و اموال خود  به صل

در یوم قیامت حول نار ( مشرکین گفتند آتش جهنم به ما نمی رسد  مگر چند روز کوتاه. وقتی آنها را 04قره...)اشاره به ب

 شان بوده.ای از قدیم برای ،از نزد باب،می بینند که عذاب ربّشان ،جمع کردیم 

گانه( 7بدون طیل مراحل  ،به طور ک ن ف ی کون، از طریق ابداع آفریده می شوند که ...در آفرینش شب و روز)ظهورات الهی

و پدیدارشدن آن دو )شب اشاره به دوره غیبت مظهر امر و روز اشاره به ایام حضور و اظهار امر او( و بیرون آوردن زنده 

ایمان کسانی که قبال غیر مومن –مذکور در قرآن  از زنده ها )مثل کار حضرت عیسیها از مرده ها و بیرون آوردن مرده ها 

کافرین را به جای سابقین از مؤمنین ، و(هل االکبر است....ای عباد رحمن( این ذکر(این ها آیات )کارل -مومنین  بودند و إعراض

 حضرت اعلی هستند.( ،خیر، ناآل –سابقون مقّربون  ،دوست خود نگیرید .)سابق به خیرات،

نزدیکان دینی به جهت ارتباط روحانی و -ان)پیرو آنها ۀو ذریّ کلمه مان  )یا برای( ...ما پیامبران را برگزیدیم به وسیله

معنوی(را برتری می دهیم به ذکرو(هل االکبر  بر بعضی دیگر .)برتری به ایمان به ذکر است نه به چیز دیگر( و ما به تو حکم 

د س مسیح ابواب را دادیم )مقام بابیّت حضرت اعلی(به اذن خداوند...ما روح خود را بر مریم نازل کردیم )مریم به روح الق  

مقام دیانت اسالم و حضرت  ،مادر مسیح ،ام حضرت اعلی در قرآن است و مریممق، لّد کرد .به تعبیری مقام مسیحرا تو

مران نذر او را قبول کردیم.)مادر موسی( ما زکریای نبی را به اسم  فاطمه است که بستر تولد دیانت بابی است(و از زن عل

که مصداق این کلمة و(هل االکبر)حضرت اعلی(است.و به این جهت او را در اّم شارت دادیم اسم و(هل است.(ب که )یحیی خودمان

صور نامیدیم.)این ویژگی های یحیی مطابق جمال مبارک   (.حصور و دور از دسترس ،سیّد،است:اسم و(هلهم الکتاب سیّد و ح 

حضرت اعلی دری برای شناسایی آن نقطه ای  بهاء و(هل .ده ای )باء اشاره به ...تو در نزد رّب برباب نقطه از باء پنهان ایستا

هستند که در باء پنهان وجود دارد (و ما به تو از خبر های آینده وحی کردیم.)وقایع آینده( و ما ناپاکی ها را بر تو حرام کردیم 

د .و کسانی که می پندارنمان آورندتا مردم برای طلب و رجای عّز دین و(هل القدیم به تو ای و طیّبات و پاکی ها را حالل کردیم.

جتثّه و بی ارزش. ۀبه زمین فرو افتادند مانند مرد از آسمان تو از علم بهره ای نداری)علما(  م 

...خداوند ذات تو را به ذوات ما تماس داده و کینونت و هستی تو را پ ر از نور ذات خداوند کرده....مشرکون مکر کردند به 

ذکر تو و فقط به خودشان ضرر و آسیب می زنند.و خداوند به عهد خود  ۀردر با گول می زنند( )خودشان را انفس خودشان
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جان دیانت تو را -زمانی که دیگر مظهر امر در این عالم نیست–ر می کنم و می میرانم )در شب وفا کرد . و من تو را مطهَّ 

چه دریوم قیامت در باره آن)حضرت اعلی(حکم می کنی  و تو )تو باقی هستی(می گیرم(و تو را به سوی خداوند بلند می کنم.

 رک بعد از رافعک آمده است(.در قرآن مطهّ -55)آل عمران مردم راجع به ذکرو(هل با هم اختالف نظر داشتند

ا از نصرت م،هی هستیم ولی وقتی ذکر بغتةً آمدسوره توبه( بعضی از اهل مدینه )مؤمنان (گفتند ما انصار ال144...)آیات 

 (.من می گذرد امرراض کردند . این صراط بر من است.)ازاع

ما و –)حّجت بیاور( بگو بیایید بخوانیم رّب خودمان را  با مشرکین محاّجه کن وقتی امر نیرومند شد )به رشد خود رسید(

 ،ا بر آنها به اذن خدامردم به سوی آسمان نگاه می کنند و م،به خدا اگر با کفار مباهله کنی  قسم و خدا را شاهد بگیریم.-شما

عذاب(می فرستیم و اگر دعای تو نبود زمین و عده ای از اهل آن می –)مثل شهاب سنگ صاعقه ای از سنگ آتشین 

که : سوختند....بگو ای اهل کتاب ایمان آورید به کلمه ای که از جانب خدا میان من و شما برابر است.)هر دو به آن معتقدیم(

 عبادت و پرستش چیزی را با او شریک نکنید.و بعضی از خودتان را خدا نگیرید.جز او را نپرستید و در 

 

 مثالی در این باره می زنند( دین الهی است. ،)مدینه سوره مدینه  -4

 "نَحُن نَقُصُّ َعلَیَک أحَسَن القََصِص بِما أوَحینا إلیَک هَذالقرآَن و إن ُکنَت ِمن قَبلِه لَِمَن الغافِلیَن "

-با آنچه که در این قرآن بر تو وحی کردیم.گر چه قبال از غافلین. را شکل قصه گویی ینبهتر،قصه گویی می کنیم )ما برتو 

 بودی (–بی اطالع از آن 

تبیین می کنیم....ما هر کتابی را به زبان آن ،طریق باب دوست دارند و می پذیرندما قصص را برای کسانی که ما را از *

رباء است.فصیح و بلیغ  کتاب را به لسان ذکر )بنا بر قواعد خود حضرت اعلی(که واقعاً عربیل اّمت نازل کردیم.و این  ع 

 وانسان عفیف هستند.ایشان طلسم اعظم هستند .خورشید تابان و ماه منیر  است.

.هر ب برحق استاین کتا،آن ونیز بعد از آن باطلی نمی آید ...بنا به حکم قرآن که می فرماید این کتابی است که همزمان با

 به محمد و کتب قبل هم ایمان نیاورده.،ن نیاوردکه به این کتاب ایما

ردید در زمان خود حضرت محمد )ایمانتان واقعی نبود ( و برخی هم بعد از وفات او به برخی از شما در حالت کفر م  *...

نّت وعده می دهد و شیطان شما را وصّی او ایمان نیاوردید.  به همین دینتان که شما را به جهنّم می رساند. خدا شما را به ج 

محمود بوده ای )نه این که از غافلین  ،و تو در حول ناروحی می کنیم  که به تو)حضرت اعلی( ...آن از خبرهای غیب است*

خبرهای  در یوم قیامت همه می فهمند آنچه را که االن جزء باشی.غافلین آنهایی هستند که در سطر قبل به آنها اشاره شد(

هم می فرمایند که مردم نه قادر بر تأویل  9)در سورهغیب است)و مردم از آن بی اطالعند یا معنی و مفهوم آن را نمی دانند(

 مشابه آن را می توانند بیاورند.(هستند نه حتّی مشابه ل

دارد .یکی از آن دو درخت ,دو باغ از دو شجره )مومن است( نفر حول باب 2یکی از نفر می زنند(:2...)مثالی در مورد 

به اذن خداوند حول نار در آن دو آب ایستاده  )نفر(ن دو می خورد.و دیگری از دو کاسه .و آ ریشه اش از دو حوض آب

نفر دیگر دو نهر دارد در ارض مغرب و دارای دو باغ در یکی از  ظهور آیات و ماء جدید خبر دارند.()هر دو نفر از اند.

مثل خودش(گفت شما دو نفر نسبت به ، دین قبلدو نفر دیگر در به دو دوست اولین خود) فرد)آخری( دو خلیج است.پس این

رای بهم  من در رتبه بعدی هستید و من گمان نمی کنم در قیامت حق در دو ساعت قائم باشد.)دو ظهور بیاید(و او کفر گفت 

وند کدام یک از دو گروه مؤمن هستند؟در حالی که خدا به .قسم به خدا )هر سه کافر هستند.(آن دو نفر دیگرهم به خودش و 

 9به طور واضح حقیقت را نشان داد ولی او کافر شد.)حضرت عبدالبهاء در لوحی مندرج در مائده ج او در مسجدالحرام 

ث ل داده اند که برداشت شخصی از آن ذکر می شود. ولی نیاز به تصحیح و تکم80تا10ص  ل دارد(یتوضیحاتی در مورد این م 
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ق ّرة العین:به روشنی و سفیدی و درخشان شدن چشم می گویند که بعد از احتراق قلب و ریختن اشک سوزان از چشم در *

با ریختن اشک شوق و س رور از دیده همراه است.س رور هم به معنی اشک سرد ، مشاهدهء محبوب و رسیدن به مقصوداثر 

 بوب ابهای خود در ظهور ا خری توجه نموده ,می فرمایند:ای قرة العین.در اثر شادی از چشم است. حضرت باب به مح

دارای دو باغ از دو شجره است که یکی از آن دو شجره یکی مؤمن است که در حول باب ، و نفس که آن ها را مثال زده اندد

هر دوی آنها در  از دو حوض آب می خورد.آن دو حوض یکی حوض تکوین و دیگری حوض تشریع است.که در دیانت قبل

ره دیگر که از دو کأس آب دین به کمال خود می رسند و آن نفس)مؤمن حقیقی(کامال از آن ها برخوردار است.و دو شج آخرل 

 معارف و حقایق بدیع-و دیگری-ایمان به ظهور جدید یا فوق آن–آن دو کأس حاوی آب حیات ابدیه و وجود هستند ،می خورد

)هم از مواهب دور قبل به حد  است.)این نفس یا اول من آمن است یا خود حضرت باب.(-و(هل؟یا موهبت عرفان حضرت بهاء 

 کمال بهره مند شده و هم از مواهب بدیع(

وار)مثال دیگر در باره شخص م   ست اتعبیری از نقض عهد( ،ه بنی اسرائیلصدای گوسالعرض یا اول من أعرض است که خ 

فرقان دارای دو نهر است .این دو نهر همان دو مبّشر به ظهور حضرت اعلی یعنی  یعنی در انتهای دورکه در ارض مغرب 

جناب شیخ احمد أحسایی و سید کاظم رشتی هستند که آن م عرض باِل )احتماال حاجی محمد کریم خان کرمانی(ظاهراً از آن 

)در یک شعبه ،هر که به خلیج می ریزند این دو نها برخوردار بود و از مقام آن دو مبشر بهره برداری می کرد.در یکی از 

از دیانت(یعنی شاخه ای از شیخیه که آقا محمد خان رهبر آن شد ماهی هایی یعنی پیروان و تابعانی برای خود دست و پا کرد 

ثل مشخص دیگر؟–.این فرد خبیث به دو دوست خود یعنی دو هم عقیده خود که بعد از او آمدند )احتماال میرزا محیط کرمانی و 

دو ظهور پی در پی -(می گوید من گر چه شیخ احمد و سید کاظم را قبول دارم اما فکر نمی کنم دو ساعتمال حسن گوهر؟

 هستند.در کار باشد.و مقام حضرت باب و حضرت بهاءو(هل را انکار کرد.پس او و دو دوست هم عقیده او بر کفر قطعی 

نصفین  این دو نفس )یکی مالحسین یا حضرت باب و دیگری حاجی محمد کریم انصاف بدهید که کدام یک از ، حال ای م 

 کوشا هستند؟ خان احتماال(در حول نار)حضرت بهاءو(هل(

 

 )آغاز داستان یوسف(سوره یوسف-5

 یا أبَِت إنّی َرأیُت أَحَد َعَشَر َکوَکباً و الّشمَس و القََمَر َرأیتُُهم لی ساِجدین":"إذ قاَل یوُسُف ِِلبیِه 

 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که به من سجده می کردند.(11یوسف به پدرش گفت :ای پدر من  )وقتی

)یوسف از جنس  مخلصین خود یافتیم-شیعه-ما در رؤیا به یوسف آن مقام عظیم را نشان دادیم.چون یوسف را از گروه*

 .به او بخشیدیم .ولی این جمال مثل یک سایه استاز جمال خود به او سایه ای نورانی دادیم.)کیفیتی از وجود خود را ،ماست(

مخصوص ماست.مقصود از یوسف امام حسین ع هستند.و خداوند به امام حسین در عرش  ،اصلی نیست.(حقیقتاً جمال حقیقی

اطر ه خجوم او را سجده می کنند.نه به خاطر نفس امام حسین بلکه بفؤاد و عالم الهی این مقام را نشان داد که شمس و قمر و ن

روزی امام حسین به پدرشان حضرت علی فرمودند که چون شمس و قمر  آن کیفیتی که خدا در امام حسین به ودیعه گذاشت.

، ه از حق)حضرت بهاءو(هل(در من استبه خاطر آن نشانی ک، م( به مقام من احاطه پیدا کردندو نجوم )معصومین دور اسال

آن حقیقت صبور باشند و صبر کنند. این  یدی است .باید مردم تا زمان ظهور خودل به من سجده کردند.این داستان و مطلب جد

 رؤیا در ارض فؤاد تعبیر شد.)در واقع هم انجام شد( این شهادت مقدر بود و خدا شهادت امام حسین را به جای شهادت توحید

)وگر نه داستان یوسف در تورات آمده قبول کرد.خدا راز خواب امام حسین را به حضرت محمد خبر داد. )حضرت بهاءو(هل(

و  آمده -اولیه اش یۀطال-د(.این مسأله در قرآن فجرشو در آن زمان همه اعراب از آن خبر داشتند .جزء أخبار غیب نبو

برای ، است 11که تعدادشان در ام الکتاب مذکور است)یا قرآن حالت فجر را دارد برای ظهور بعد(و البته ستاره های عرش 

 (.)سجده به معنی شناختن مقام است.فقط آنها پی به مقام او بردند.ین بن علی سجده کردندقتل حس
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و او حروف را برای  یاء گذاشت چه بخواهند چه نخواهندرا در حقایق اش )آیه شناخت مقام حضرت بهاءو(هل( توحید ،...خداوند

ز آن جمال حقیقی هستند.(و حروفی را که برای مثال )انبیا و اولیای الهی مثال و صورتی ا.خودش به عنوان مثال خلق کرد

نوشته و مرقوم  ( و او ائمه را شکلل 5+8=11 :هوکه می شوند "و " و"ه"حروف هویّه است.)، در فرمودت خود مقاز احدیّ 

 توحید قرار داد. ..خدا حکم کرد به سجده کردن شمس و قمر و نجوم در پنهان و خفا. ۀشده ای از آن کلم

و از نجوم ائمه هستند. اینها بر یوسف واقعاً گریه می  (ص)از شمس حضرت فاطمه و از قمر حضرت محمد  منظور*...

 گریه می کنند. -امام حسین-آن حقیقت ۀولی مردم در واقع بر سایکنند.

ذر خودش بر ح ...مشرکان گفتند ما خودمان به خود ظلم کردیم و ظالم للنفس شدیم.بعد از آن که خدا در کتابش ما را از نفس

داشت.)خدا گفت کاری که در حق بقیه پیامبران کردید در حق خدا و مظهر کلی الهی نکنید.زیرا خدا همه گناهان را می بخشد 

 (مگر شرک به و(هل را.

 می ...آیا می پندارید که نزد خدا غیر از این ذکر ما حقیقتی وجود دارد؟یا او از جانب خدا نیامده است؟پس آیا بر خدا دروغ

 حول باب عبادت بندید؟شما را چه می شود که چنین آشکارا به خدا کفر می ورزید؟خدا بر عباد واجب کرد که جز او را )خدا(

 نکنید و آن همان دین خالص است که در صراط مستقیم به شما احسان شده.

 

 (ای که به ایشان عنایت شد. امتیاز ویژه-)شهادت امام حسینسوره شهادة -6

 ا بُنَیَّ ال تَقُصص رؤیاَک َعلی إخَوتَِک فَیَکیدوا لَک َکیداً إنَّ الَشیطاَن لإِلنساِن َعُدوٌّ ُمبینا""قاَل ی

ید  شمنی می کنند .شیطان د -حیله و تدبیر-)یعقوب گفت:پسرم رؤیای خود را برای برادرانت حکایت نکن چون در مورد تو ک 

 آشکار برای انسان است.(

رحمتی  بشارت به ظهور حضرت بهاءو(هل .)حضرت علی یا حضرت اعلی را بر بنده ات علیّ  یاد آوری کن رحمت ربّت

 از عباد جز اطاعت حکم او و ایمان به او را نخواسته است.،خدا در این یوم خودش  است که خدا به حضرت باب داد.(

درانت نگو )بهره و نصیبی که از آن حضرت علی به پسرش امام حسین فرمود آنچه خدا در مورد تو اراده کرده به برا...*

ید و حیله می –زیرا اگر  به آنها رحم کن و صبر کن. حقیقت داری (. جزئی از آن حقیقت را به آنها بگویی در مورد تو ک 

و به و شهید شوند.خواهند زودتر شهید شوند .به جای تکنند.)در اینجا کید معنی مثبت دارد.یعنی آنها از فرط محبت و(هل می 

در حالی که خدا اراده کرده که تو به مقام شهادت فائز شوی.و زمین از خون تو رنگین شود.و ببیند که (قام فدا فائز شوند.م

ه ناروا. ب، تو مورد زجر و قتل قرار می گیرند (موهای تو از خونت حنا بسته شده.تو بر زمین مقتول افتاده ای .و شیعه)یارانل 

 شهید شوی چیزی نگو.حتّی حرفی. ار است به جای مقام احدیت)حضرت بهاءو(هل(پس تو از این راز پنهان که قر

و مبهم.)و خواستند خود را شریک این قضیه  به صورتی بسیار رازآلود–ی بردند ولی برادران یوسف به این موضوع پ*

 یوسف واقع شد.بعد از قتل جاری و به همین خاطر سنت قتل نبیین و شهدا)کسانی که شاهدند بر حقیقت( بکنند.سهیم شوند.(

)شهادت أئمه( و او ملعون شد.بعد از آن هم یک بار دیگر کوشید در مورد کلمه اکبر)شاید  کفر شیطان واقع شد ،)امام حسین(

اشاره به شهادت خودشان( و کفر ورزید.بزودی خدا مهلت او را تمام می کند.)با ظهور حضرت بهاءو(هل مهلت شیطان تمام 

 (نمی تواند در دین تفرقه ایجاد کند.می شود.یعنی 

زودی کسانی که بر ما ظلم کردند می فهمند که نمی توانند در علم کتاب از ما حتی به اندازه حرفی پیشی گیرند.)یعنی ه ...ب

 نفس پنهان و5هر چه بکنند همه از قبل در کتاب الهی پیش بینی و ذکر شده است.(...خداوند تو را در کتاب الهی یکی از 

که قبل از آن حتی خبرش تن(...خدا به تو علمی داده  5مخفی محسوب داشته است.)ر.ک.بیان حضرت عبدالبهاء در مورد 
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کسی خطور نمی کرد.ما به تو علمی دادیم که قبل از آن خبرش را هم کسی نمی دانست.هر چه خدا نخواهد و نیافریند  ۀبه مخیّل

 در کتاب هم نیست.

تید؟ما با حالتی که قبول دارید و تسلیم او هس نگویید بر و(هل جز حق اکبر را  با شما عهد محکمی نبستیم؟که ...ای عبادو(هل آیا ما

م.ولی خودمان داشتیم گرفتی )مؤمنان( این عهد را به خاطر حبّی که به شیعهدر مشهد ذر)دین قبل(میثاق غلیظی از شما گرفتیم.

ف هستند...ای عبادو(هل آیا ما بارها و بارها ذکر خود را در باره امر عظیممان مردم در باره این باب اکبر در غفلت و اختال

 او برحق است و اولیای او بر حقند.به شما نرساندیم؟ ای اهل ارض از خدا بترسید در باره این برگ روئیده از شجره احدیه .

 

 )بیاناتی در باره زیارة مقام امام حسین(:سوره زیارة-7

عَمتَهُ َعلَیک و َعلی آِل یعقوَب َکما أتَمَّها علی أبََویک ِمن قَبُل ک ِمن تَأویل اِلحادیِث و یُتِمُّ نِ ربُّک و یَُعلِّمُ  جتَبیکَ "و کذلک یَ 

 ابراهیَم و إسحَق.إنَّ ربّک علیٌم حکیًم."

یان یک و استعاره ای بور سمبلتحقق عینی و عملی آنچه که به ط) د و به تو از تأویلل تو را برمی گزین، )و این چنین رّب تو

ابراهیم و  احادیث می آموزد و نعمت خود را بر تو و آل یعقوب  تمام و کامل می کند .همان طور که قبال بر اجدادتشده( 

 رّب تو علیم و حکیم است.. هریت(مقام مظإسحاق تمام کرد)

 ما نعمت خود را بر ه همان نسبت انذاری.خداوند قرآن را بر ذکر ما نازل کرد)حضرت اعلی(تا برعالمیان بشارتی باشد و ب

عالمیان با ظهور ذکر تمام کردیم.او بزرگ ترین نعمت برای این یوم و این دور است.و به او علم لدنّی و مقام تأویل احادیث 

 و کتاب را دادیم.آنچه که شایسته کسی جز تو نبوده.تو در اجابت بر دیگر ابواب سبقت گرفته ای.

و از این  د دادبر دیگر برادرانش بر گزید و او را امام و شهید قرار داد.و به او حرفی از علم پنهان را یا*خداوند حسین را 

ل ضل او را مانند فضلحاظ حسین بر برادران خود پیشی گرفت.خدا نعمت خود را بر حسین و اوصیای او کامل کرد چه که ف

 لهی را زیارت کرده است.و قبول کرد از زائر حسین که گویی نفس ا خود قرار داد

لقای نفس خود را ووعده الهی انجام شدنی است.خدا مقّدر کرد تربیع را در تربیع از ، ا وعده داد برای زائر امام حسین ...خد

ه رسیدن ب،به شناخت بابیت مقام حضرت اعلی  راه زیارت در زیارت  و این امر در ام الکتاب حول نار انجام شد.)فائز شدن

یه است. یا:ظهور حقیقت الهی در این عالم خاکی مستلزم در آمدن به لباس هیکل بشری است. تربیع و تثلیث معانی حیات ابد

 بسیاری دارد که به برخی اشاره خواهد شد.(

-آشکار-حرفهایی از سطر )نوشته، خداوند یوسف را به عنوان حرفی از سّر اختیار کرد .و برای پدر و مادرش هم *...

رِّ پوشیده را آشکار کرد.)گوشه هایی از آن حقیقت پنهان را برای پدر و مادر او هم آشکار کرد.حضرت علی ظهور(حول س

و فرا خواند کسی را که به سوی او می شتابد به عرش الهی.اما بدون این که مقام این دو با هم اشتباه گرفته و حضرت فاطمه(

 شود.

حضرت اعلی هندسه و ترکیب متعالی و متفاوت دارد از جنس مردم عادی ...اوست که بلند کرد هندسه را از آن باب .)

فقط صبر و عجز می خواهیم برای خداوند علّی.)صبر کنید  نیست.(...ما از شما پاداش و تشکری از باب اکبر توقع نداریم.

 تا موقع مناسب برسد و تسلیم اراده الهی باشید.(

مان طور که شما را آفریدیم کمکتان می کنیم.در حالی که درکتاب خدا جز انکار ...همه بالد از فیض رب رحمن پر شده .ما ه

 شما به ذکر که بسیار ذکر شده چیزی نمی خوانیم.)در قرآن بسیار ذکر اعراض و انکارمردم آمده(
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وره دیانت و سپس می میراند در آینده)د .)آیات(و بعد رزق و روزی داد ..اوست که شما را خلق کرد)شریعت جدید آورد.(

شما را چه می شود ؟کلمه اکبر از جانب  .)مؤمن به دین بعد می شوید(ود(و سپس زنده می کند.اگر بخواهدتمام می ش

آن روز م لک برای رحمن و آل  موالی دیگر را بی نیاز نتواند کرد؟، ید از روزی که هیچ موال و آقایی خداست.آیا نمی ترس

حول ذکر بر ذکر)حضرت  و مالئکه )مؤمنان( )حضرت مسیح,حضرت اعلی( که روح ..روزیو(هل و شیعه )یاران( آنهاست

نّت نخواهد شد مگر بر گردنش عهدی قوی از در صف های پیوسته و متحد می ایستند  بهاءو(هل( در آن روز هیچ کس داخل ج 

ر آن یچ کس داخل بهشت نمی شود مگه :گفتندآنها کافرند.، را به ناحق و از روی فریب گفتندخدا باشد...کسانی که کلمه سوء 

که شرک آلود است.و حکم در کتاب خدا معلوم و  (این آمال و نیت و خواسته آنان است111که یهود یا نصاری باشد)بقره

مشخص است.به زودی آشکارا امر رحمن را می بینند و با آن مواجه می شوند. انان هرگز نمی توانند غیر از ذکر برای 

خودشان حرف  )گفتار و اعمال( و در کتابل  کسانی که خدا به آنها اجازه دهد ری به دست آورند.مگرخودشان نفع و ضر

د...آیا مردم فکر می کنند که ما)قیامت و ما(از ایشان دوریم؟هرگز. روزی که بند از دو پای آنان نثوابی در باره عبد ما بزن

نند انتخاب کنند که به کدام راه بروند.یا:پرده از روی پاهای آنان ()قیامت برسد و آنها بتوا11نمل-12قلم-29باز کنیم)قیامت

به زودی رحمن و ذکر او را در ارض محشر می بینند و می گویند کاش ما هم ، آشکار شود.(مردم قلوب حقیقت-کنار رود.

آمد از روبرو و از  راهی همراه باب انتخاب می کردیم.کاش راه دیگری را برای رفتن انتخاب نمی کردیم.ذکر به سوی ما

 پشت سر و از سمت چپ ما )از هر طریقی ما را به امر الهی دعوت کرد(ولی ما از او محجوب ماندیم.

 

 )راز اسم یوسف(سوره سرّ -8

 "و لَقَد کاَن فی یوُسَف و إخَوتِِه آیاٌت لِلّسائلیَن"

 رد.()در ماجرای یوسف و برادرانش آیات وحقایقی برای جستجوگران حقیقت وجود دا

ین آیات را تبی ،شکر خدایی را که متعالی ساخت آیاتش را در کتاب عزیزش.او بر هر چیز مراقب و آگاه است.ما در آن کتاب

 کردیم برای اولواألفئده ای که از خردمندانند و فقط حول باب هستند. 

شت که حول نار قرار دارد.)چون ولیّی محسوب دا ،و اورا در کتاب ه واسطه اسم ما بلند مرتبه فرمودخدا یوسف را ب*

د قرار داخدا یوسف و برادرانش را کلمه توحید  (جایگاه خاصی دارد.، اسم الهی است و حقیقت را شناختهیوسف مظهری از 

 12که در اّم الکتاب کامال آشکار و مشخص نوشته شده است.)تعداد حروف عبارت ال اله ااّل و(هل  معین کرد 12وعدد آن را 

 (حرف است.

در آن روز معلوم که به تنهایی ، رمود.به پاداش قیامش در نزد رحمنمخصص ف =باب(5...*خدا یوسف را به حرف "هاء")

قت می یخداوند توحید را قرار داد برای کسانی که از باب ما سؤال می کنند.)از طریق باب به حق بر روی زمین قیام می کند.

 به اذن ما بایستند. احدیه حول باب ۀرسند.( کسانی که در ل جّ 

...ای عبادو(هل بترسید از روزی که به اذن خدا حول نار مورد بازخواست قرار گیرید.هیچ سخنی از دهانتان بیرون نمی آید 

 و در آن روز مقام عبد ما از عباد مخلصین خدا پنهان نیست. ئکه ای از طرف ما مراقب آن باشندمگر آن که مال

ی جز سجده به رحمن از راه های این باب نداشت.)شناخت حضرت بهاءو(هل از طریق ایمان به ...*خدا از خلقت شما مقصود

 ،ایق کافران را هم از آب شورل تلخو حق آیات بدیع(خلق کرد، او مؤمنین را از آب فرات )گوارا و زیاد حضرت باب است.(

.خدا آیات بنده مان را بلند مرتبه قرار داد )خرافات و بدعت ها و احکام شریعتی که زمان آن منقضی شده( در عمق جحیم

 )دیانت( روی زمین ما کلمه خود را )حضرت اعلی( برای کسانی که خدا و اولیای او را خالصانه از قلب ل باب می خواهند.

ب و د مقام بلند قدس مورد نظر رساندیم و او را به ی مؤمنان گواه و شاهد قرار دادیمبرا ق رَّ ن و و او را نزد خود م  کُّ ارای ت م 
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د.این برای توجه افراد ل میزان قرار داوخدا او را بر صراط مستقیم مأمور )هدایت( کرد و او را مسؤ جایگاه بلند گردانیدیم.

 )صبر کرده تا زمان مناسب ظهور برسد.(و تذکره ای برای آن کس که حول نار به نار حکیم صبور است. بصیر است

)حضرت اعلی(.اوست  ه حول نار آشکار و مشهود می باشدعلّی باشد.ک ۀکلم، ر ازاسم  یوسف راده کرد که  منظو...*خدا ا

ری و تذکره ای به عنوان یاد آو -در حالی که به حق خائف و ترسان از خداست  -که آیاتش را بر شما می فرستد به اذن خدا 

ان مجازات کافران است( و اوست که در آیاتش تذکر می دهد و می ترساند از اجرای حکم حق .)نگر .برای هر که بخواهد

او حقی از جانب ماست و ما به اذن خدا عهد ایمان  نشأة و ظهور بعد را به شما یاد داد تا مردم به و(هل و آیاتش راضی باشند.

ما فرستاده  را به سویبشری  )بقیة و(هل( تا دیگر مردم نگویند که اگر خدا در غیبت بقیه اش، او را از همه عالمیان گرفته ایم به

 ای مردم بترسید از روزی که حکم خدا اجرا شود. ما از او تبعیت می کردیم و به حکم و فرمان او هدایت می شدیم.، بود

 و(هل االکبر گمان های باطل می کنید؟چرا در باره ذکر  ، که حرفی از علم او را نمی دانید شما

 ۀ)میان رف روز)صبح و غروب=ابتدا و انتهای ظهور(و در تاریکی شب...ذکر کنید ذکر رّب رحمنل خود را در دو ط

 (111دیانت(همان طور که خدا قبال در کتابش به شما امر کرده بود.)ر.ک.سوره هود

 

 (.که مقام یوسف باشدعالمی از نور توصیف می فرمایند  )در سوره بعد عماء راسوره عماء-9

 إنَّ أبانا لَفی َضالٍل ُمبیٍن " .بینا ِمنّا و نَحُن ُعصبَةٌ یوُسُف و أخوهُ أَحبُّ إلی أ: "إذ قالوا 

اقعاً و در حالی که ما بزرگتریم، نزد پدرمان از ما عزیزترند–بنیامین -)آنگاه برادران یوسف گفتند که یوسف و برادرش

 اشتباه می کند.(-پدرمان در گمراهی آشکاری است .

رف رحمت خودش، ه چیز هستکرد که در آن توضیح هم خداوند کتاب را نازل آن -و بشارتی برای عبادمان است. به صل

 به حکم کتاب آگاه و بینا هستند. )حضرت اعلی(که به ذکر علیّ  -دسته از عبادمان

لم الهی به گفتند که یوسف در نزد پدرمان از ما عزیزتر است. چون او به ع =ائمه اطهار(12...*وقتی حروف ال اله ااّل و(هل )

پوشیده بر راز و محتجب در سطور و نوشته ها )رازی بسیار پنهان ولی در کتب مقدسه ذکر شده( ، ان در پنهان حرفی پنه

صبه پی برده.در حالی که ما واقعاً ع   ،و همه عالمیان دارند و می دانندرازی دور از دسترس  و متعالی تر از آنچه ما  

ا )چر حول نوشته پنهان.،محمد عربی،رد و خواست در شأن یوسف نبی ده کهستیم.)در اوج قدرت هستیم(در انچه که خدا ارا

ما هم توان آن را  (که حضرت محمد راجع به او صحبت کرد.یا قائم )امام حسینخدا به ما نداد آنچه را که به یوسف داده 

رف فضل خعلی یا حضرت داریم .چرا به ما نداد؟(  و خدا برتری داد پدر ما را )حضرت  ود  و خدا مقدر کرد محمد(به صل

در ، دنیاست  آن سّر پنهان از سّر امرش را )آن سّر که به یوسف داده و به بقیه نداده (به موجب آن چه که در دست مردم

م مردم اگر به خود موجب ضاللت مردم می شود.)با توجه به میزان درک و فه،از سّر باء ، صورت آشکار شدن براهل نار

که خدا به حضرت محمد  اینجا منظور این است می کنند. سّر را گمراهی می دانند و آن را تکذیب آن ، ان سّر مطلع شوند 

ین مردم گمراهی و ضالل مب از دید،بنا بر این به درک آن قادر نیستند پی به حقیقتی برده که هنوز مردم  چیزی داده و ایشان 

 است.(

از ابداع است و این پس سمان ها و زمین را اختراع کرد.)اختراع و اوست که آ ...رحمن بر عرش قرار گرفت.)اظهار امر(

اختراع یا مشیت اختراعیه اشاره به حضرت باب و ابداع یا مشیت ابداعیه اشاره به اختراع از حول نار انجام می شود .

 ابداع آفرید.و است به امر او از حول نار به حضرت بهاءو(هل است.(و آن چه که بین آن د

یی است که اراده کرد در سّر پنهان بر سّر آشکار بر نقطه باء تأویل آن را .)آن سّر پنهان که به حضرت محمد گفته ...او خدا

حضرت باب هستند. غیب و سّری  ،تأویل و مصداق آن سرّ ، بر دیگران برتری داشتند  بود و به خاطر آن حضرت محمد
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ا برای أعراف از باب انجام داد .)برای این که حکم بر مردم صادر ( و اوست که گزینش رهستند که ظاهر و اشکار شده اند.

این کار حضرت اعلی است. یعنی ایمان به حضرت بهاءو(هل از طریق حضرت باب انجام ،کند که اهل بهشت هستند یا جهنم  

 می گیرد.(

داد.)اسم ایشان علی است(و اوست که  علّی قرار ،این تنه خشک نخل را بتکانید.که او را خدا در ام الکتاب...ای عباد رحمن 

()آیات و حقایق جدید( و ما به ذکر او از نزد 25آبدار فرو می ریزد.)ر.ک. مریم ۀز جانب خودش برای شما خرمای تازا

و شما از موضوع آن روز معاف نشده اید و کنار  در ام الکتاب اشاره کرده ایم کتب قبل(–رحمن در یوم قدیم )یوم الست 

حتی اگر حاال فراموش کرده باشید.(...و نگویید چگونه ، مسوؤل هستید در آن لوح ثبت است فراموش نشده اید .)شما گذاشته و

من عبدو(هل ، قسم به رّب آسمان و زمین گوش کنید. سال است.25می تواند از جانب خدا صحبت کند کسی که سنّش هنوز 

بارک خدا مرا م و این کتاب من است که به حق نوشته شده . داده شده -م شمااما–هستم که به من بیناتی از نزد بقیةو(هل منتظ ر 

تا وقتی در میان شما بر روی  ،و صبر حضرت بهاءو(هل(-)طلب خیر به من توصیه کرد به صالت ساخت هر جا که باشم .

 ارض زنده باشم.

آیا می توانند مثل این کتاب مشهود ، غیر حق دیث کم را در شأن باب به ...کسانی که از جانب خدا ادعا می کنند بعضی احا

کم  احادیثل گفتار و می خواهند از طریق آن را از جانب خدا عنوان می کنند و  )بعضی کلمات از جانب خدا بیاورند؟را 

می  ، فقط مقدار کمی احادیث می آورند–مثال ادعای بابیت –حقانیت خود را ثابت کنند یا کسانی که برای اثبات حقانیت خود ،

نس و جن جمع شوند که مثل این کتاب بیاورند نمی إپس حق به راستی می گوید :اگر    توانند یک سوره مانند این بیاورند؟(

 ند مانند بعضی حرف آن را بیاورندهرگز نمی توانن هم به پشتیبانی آنها اضافه شوند. آتوانند.حتی اگر اهل ارض و معادل 

مشابه آن را هم  مشابهل  و مردم حتی مشابهل  دا آن را به قدرت خود نازل فرمودخ .ه تأویل آن()تا چه رسد بو نه بر تأویل آن

 نمی توانند بیاورند.

و  .)نه اینکه از غافلین باشی( محمود بودی ،تو بودی .تو آنجا حول نار آن از خبرهای غیب است که به تو وحی می کنیم. *

 جزء خبرهای غیب است. نچه را اکنوندر روز قیامت همه می فهمند آ

انکار می کنید؟آیا خدا به شما اجازه داده چنین رفتار -یعنی این آیات را –...آیا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و بعضی را 

مغرور هستید.)بعد از حدی از علم هر کار بخواهند ، شیطانی چون به علم غیر حقل ، خدا دروغ می بندید کنید؟یا خودتان بر 

 -در غیب-ما ذکر را نازل کردیم و و(هل و مالئکه حافظ اویند....کسانی که از ربِّ خود . د و هر چه بخواهند می گویند(می کنن

–به زودی خدا به آن ها احکام خود را می آموزد.از آنچه در آشکارا ودر ظاهر ، ترسند و خالصانه حول باب هستند  می

-داخ–و خدا به من وحی کرد :اگر شما مرا  بشارت به ظهور بعد(،حکام دین بعدا یا، به آن نیاز دارند .)احکام بابی -زندگی

 دوست دارید از این دین حنیف پیروی کنید.

 پس آن را به عجله طلب نکنید.امر خدا نزدیک است.، ...بگو امر خدا آمد

 

 عماء باشد؟(،)شاید نام سوره سوره طیر-01

 لَُکم  َوجهُ  أبیُکم َو تَکونوا ِمن بَعِدِه قَوماً صالِحیَن " "اُقتُلوا یوُسَف أِو اطَرحوا أرضاً یَخلُ 

 باشد.و پس از آن قومی صالح شوید.(متوجه )یوسف را بک شید یا او را به ارضی بیندازید تا وجه پدرتان فقط به شما 

ا مید ماست....و تو جز آنچه که معلیِّ ح عبدل  ۀبیندازید( ذکر اکبر خدا در بار )این جمله که یوسف را بکشید یا به زمین دور*

 خواستیم نمی خواستی .
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اده به یوسف و برادران او د، و آیاتی مبین از آن سّر و حقیقتامام حسین( و برادرانش منت گذاشتیم قائم و یا * ما بر یوسف)

تل( پنهان کنید.)معنی ق، تهف را که خدا در شما ودیعه گذاشیوس ۀدرک آن را نداشتند( گفتند آن آی)ولی چون مردم استعداد شد.

ه همان ب -و آشکار نکنید تا بتوانید در روی زمین مردان توانا باشید.و یا آن آیه را به ارض أحدیه بیندازید.)معنی ارض دور

سال به تعویق افتاد.(تا شما  1444 ,)یعنی ب داء حاصل شود.ظهور حقیقت به تعویق افتد.که سر انجام هم امر جایی که بود(

.ولی  پی برده بودندحروف وجه بودند که به آن حقیقت ، فقط أئمه، ئم و حضرت بهاءو(هل نیامده بودندباشید.)تا وقتی قاوجه 

را  (آن حقیقت )در کتاب ، برادران فهمیدند و پنهان کردندوجه در قلب هر مؤمن است.( ما آن حقیقت را که ، بعد از ظهور

 تکذیب می کنند.ولی ما به زودی)در اطاعت رحمن( ردم آن حقیقت را که ما فهمیدیم به سبب عدم استعداد مردم نگفتیم زیرا م

 آن را )مقام یوسف را(ظاهر می کنیم.

...ما به شما آیات و(هل را در آفاق و انفس نشان دادیم تا شهادت دهید که او حق است و خدا راه را برای کسانی که از باب می 

خدا این کتاب را به اذن ما بر بنده اش نازل کرد.تا شاهدی برای همه عالمیان باشد.ما در پرسند)متحریان حقیقت( باز کرده .

ّدیقین در الواح قبل نازل کرده بود.)همان مطالبی که برادران  آن کتاب برشمردیم و ذکر کردیم همه انچه را خدا بر انبیا و صل

ّری ورت کامال سجز به ص–ک کردید  از کتاب خدا حرفی را و ما به حکمت خود نگفتیم چون شما تر فهمیدند و پنهان کردند(

ن کتاب آن حقیقت را نگفتیم چون شما پنهان کردید.مردم استعداد درک آن را نداشتند(و مردم تکذیب کردند آ)ما در -و پوشیده

 مردم آن حقیقت و آنآنچه را ما در اطاعت رحمن )ایمان به حضرت بهاءو(هل(از قسمتی از حقیقت به آن سبقت گرفته بودیم.)

آن را تکذیب می کنند و نمی فهمند.( به زودی بنده خود را بر شما آشکار ،فهمیده بودیم در مورد اطاعت رحمنسّر را که ما 

ر ند.آنها دبرای کسانی که منتظر ذکر خدا در صبح و شام هست )که مقام یوسف باشد(-عالم عماء-می کنیم در عالمی از نور

 .)مؤمنان حقیقی(خالص بصیر هستند نان بر دینآد و صراط مستقیم هستن

عد آنها کفر بر زبان راندند ب....بعضی از مردم می گویند به و(هل و ذکر اکبر او ایمان آوردیم .خدا به حال بندگانش آگاه است 

ه زودی نار و صخره اش ب .و خدا به ایشان خاطر نشان می کند که آنها کفار جدید هستند ز آنکه انفس آنها حقیقت را فهمیدا

در وادی جحیم آنها را فرا می گیرد.این جز مجازات شما به جهت منافق بودن در دین قیّم الهی نیست.ای مردم آیا خبر کسانی 

 را که قبل از شما بودند)معرضین( نشنیدید؟در حالی که من شما را از عذاب شدید رحمن انذار کردم.

)تحری حقیقت(خدا رزق شما را از این آسمان نازل  دا در حالی که از باب سؤال می کنیدای مردم بشتابید به سوی ذکر خ*...

چرا از هوای نفس خود خارج نمی شوید؟بعد از اینکه حق به سوی شما آمد.اوست که برای  کرده و قسمت شما را قرار داد.

رف فض ،خورشید  )این دین( نیاز لش بطلبید هر چه در دنیاپرتو گرمابخش و برای ماه نور هدایت قرار داد.تا از او به صل

که و(هل و عبدش را می خواهند از راه خط ممدود قائم در حول به شما بدهد و خدا خانه آخرت را برای کسانی قرار داد ، دارید

 نار.

د خدا برای حال در پنهان و آشکار به سوی شما آمده است از نز)این راز که یوسف کیست (، ز جلیل و گرامی خداآن را*...

به زودی خدا از امرش به شما می آموزد آنچه را که قبال به هیچ کس نداده بود....او خدایی است که از  این امر عظیم بدیع.

بشری را ، نازل کرد و اوست که از آب روح الق د س(را بر ارض ط هور )قلب مظهر امر( -آسمان آب مبارکی )فیض الهی

 یا مؤمنین خیلی خالص( پس او را خویشاوند قرار داد -یا حضرت باب -ائمه  و برادران یا–خلق کرد )شاید اول من آمن 

 ( و صبور)وظیفه اش این است که صبور باشد تا به زمان موعود برسد.(51)فرقان

 

 توضیحاتی می فرمایند( ،)در باره مراتب ظهور و ایجادسوره ُمَسطَّر -00

 و ألقوهُ فی َغیابَِت الُجبِّ یَلتَقِطهُ بَعُض السَّیاَرِة إن ُکنتُم فاِعلیَن" قاَل قائٌِل ِمنُهم ال تَقتُلوا یوُسفَ "
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اتاقک هایی که در دیواره داخلی چاه ها حفر می کردند که -)یکی از آنان گفت :یوسف را نکشید بلکه او را به غیابت چاه

بیندازید تا رهگذرانی او را بیابند.اگر به -آذوقه یا ذخیره کاربرد های مختلفی داشته از جمله برای پنهان شدن در مواقع خطر

 هر حال قصد انجام آن کار را دارید.(

حمد خدایی را که آسمان ها و زمین را با طبقات مختلف خلق کرد تا مردم بدانند او بر هر کار تواناست.اوست که شما را از 

ل قه و بعد م ضغه گذراند .سپس شما را در خلقتی دیگر آفرید.متبارک است خدایی خاک خلق کرد سپس از مراحل نطفه و بعد ع 

مادرانتان خارج می کند -نهانگاه ،شکم-ه ظلمت حفظ می کند و از بطونکه بهترین آفرینندگان است.اوست که شما را در س

لق:  .در حالی که از علم کتاب هیچ نمی دانید.]توضیحاتی در مورد مراحل ثالثه و دو خ 

 ب خلق شد و بعد ک ن ف ی کون شد یعنی اول آفریده شد و بعد روح به آن تعلق گرفت.مرحلهءخلق: آدم از ترا

 روح به ما تعلق می گیرد. و یا در مورد کل نوع انسان رزق روحانی و دین الهی است.، مرحله رزق: یا مرحله کن فیکون

ق می رسد .و بعد از عالم دانه می مرحله موت:دانه اول خلق می شود .بعد زیر خاک می رود.از آب و خاک و خورشید رز

 میرد.آنچه را قبال داشت فدا می کند.

 مرحله حیات:پس از گذر از مرحله قبل حیات جدید پیدا می کند.

 همین مراتب را در مورد ادیان هم می توان ذکر کرد.

ظهور پیامبران مختلف و نار و هوا است .که بعد از ماء ط هور مذکور در قرآن)، ماء، مرحله مطابق مراحل تراب 1این 

که ظهور حضرت اعلی -یا  نار–سوم و باالتر یعنی رزق ۀ مرحل، (51ن مردم برای یوم و(هل  )فرقاننزول آیات و آماده کرد

حول نار است .یعنی آن هستی قبل را  می ، حید مرحله ماء هستند و کور وحدتاست می آید .پیامبران قبل یعنی کور تو

هوا است و سبکی .آن خلق جدید به  سوی اصل خود باال ، روحانی می دهد که مرحله  بعد از آن  ند و هستی جدید وسوزا

 می رود و إرتقا می یابد.

م حل سه مرحله ظلمات را طی می کند .در آن سه مرحله روح دارد ولی روحش کامال مستقل عمل نمی کند و  ،انسان توی ر 

ن احسفتبارک و(هل مه حیات روحش در این عالم  به حیات مادر وابستگی ندارد.ادا، بعد از تولد لیاز مادر تغذیه می کند و

الم . در عالخالقین است.شیخ احمد أحسایی می گوید این مرحله تولد که مرحله هفتم است با ظهور حضرت محمد مطابق است

یم )مثل بند ناف( دارد .بعد از خاتم وابستگی مستق، نبیا که پدرو مادر روحانی اویندانسان به ا،در طی آن هفت مرحله  ،دین

 تولد یافته است. نسبت روح ما به بدن مان مثل نسبت حضرت بهاءو(هل به کل عالم است.)مثال(تازه انسان ل  النبیین مثلل 

ر  م  ل قه)خون بسته( مضغه)تکه گوشت(.گر چه به طرف کمال است ولی هنوز ظلمات است.خدا (8ظلمات ثالث:)ز  نطفه ,ع 

شب است و  ، در کل عالم: کور توحید می فرماید ما می خواهیم شما را از ظلمات خارج کنیم و به نور برسانیم.در قرآن 

نطفه را معادل حضرت آدم و علقه را معادل ظهور نوح و مضغه را ابراهیم ، روز. می توان از لحاظ ظهورات ،کور وحدت

 فرض کرد ....[

شما بشارت داد.و او در ام الکتاب علّی حکیم است .او همان است که قبل از او هیچ او خدایی است که اسم بنده اش را به ...

همنام ندارد .و خدا در یوم والدت هم یحیی همنام ندارد .رّب ، نداده.)در داستان یحیی در قرآن کس را خدا به سّر اسم او قرار

( و حکم 5را در باب به قدرت خود تدبیر کرد)سجده  ...خدا امر(او و در یوم مبعث او ویوم محشر او به او درود می فرستد

الهی مذکور در ام الکتاب حول نار انجام شد. ما تو را آیه کبری به اذن خدا قرار دادیم .تو خبر بزرگ هستی که حول نار 

 د.آن چیزهایی که به غیر حق دوست دارید بگویی گفتنو ما شما را از ذکر باب منع کردیم ازمشهود و آشکار شده 

ائمه هستند که پی به حقیقت ظهور جمال قدم بردند و آرزو داشتند آن را بگویند  ولی هنوز ، )منظور از برادران یوسف*

هیقاً -کردند و دم فرو بردندبنا براین این حقیقت را مخفی مردم آمادگی درک آن را نداشتند. قیامت  تولی وقتی که اتفاقا . -ش 
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که چرا باید هزار سال صبر می کردند.اول قرار بود کسی -قع حقیقت آشکار می شود .آن مو، رخ دهد و ظهور واقع شود

نفهمد حقیقت چیست .چون اگر بفهمند از شدت عشق به یوسف خود را فدا می کنند .ولی آنها فهمیدند و این قانون و )ائمه( 

 .حضرت بهاءو(هل را می کشتند، اقع می شدود .اگرآن موقع ظهور وسنت شهادت ائمه اتفاق افتاد .شهادت جزء قانون ظهور ب

 ید .او را به عالم غیب برگردانید.(برادران یوسف یعنی ائمه گفتند او را نکش

به خاطر این که خدا به آنان از روح می دهد )مرحله آغاز بلوغ  ،ه از اهل باب هستند شاد می شوند...به زودی مؤمنانی ک

مراحل نطفه و علقه و ، ظلمات که مثل جنین در شکم مادر بعد از سه مرحله ثالث یعنی–که روح به آن تعلق می گیرد عالم 

 ( و-د روح او فقط به خودش وابسته استبعد از تول. وح دارد ولی وابسته به مادر استمضغه را طی می کند و گر چه ر

رای شما در ارض صراط بر پل بدر ام الکتاب حول ماء است....و خدا این روز را ، روح که ریحان و لطف و عنایت است

 میقات قرار داد.، نار

او بزرگتر و مقّدم بود .گفت او را نکشید ، ن علی بود که در حول نار به نار...*آن برادر که گفت او را نکشید امام حسن ب

بّ  بلکه در غیابت چاه بیندازید .در نهان خانه احدیت در حول پنهان در عالم  ،ماءهمان عالم ع، نار پنهان کنید .منظور از ج 

 مردم نمی دانند که برادران یوسف روحانی است که به صورت رمزی در کتاب الهی در قالب کلمات و آیات ذکر شده است.

آن برادران قضیه را طول دادند تا مردم آمادگی )کردند .فکر می کنند کار بدی کردند  برای خاطر خدا در باره یوسف این کار

 (پیدا کنند.

قرار داد.)حاال ، ب را که هنوز مستور و پنهان بودبه سوی با (حروف حییوسف جستجو کنندگانی از باب )برای  خدا*...

آن یوسف را به هزار سال بعد بردند .مردم باید هزارسال راه بروند.سیر و سلوک کنند و صبر کنند و بعد از هزار سال یک 

را پیدا کنند  ...کسانی که بابی می شوند و دنبال قیوم هستند .درک گروهی خواهند بود که دنبال آن حقیقت بگردند و آن 

 (احدیت است. ۀافرت از باب به سوی و(هل در لجّ روحانی پیدا کرده اند .مس

)حضرت  همان گروه جستجو کنندگان حقیقت به  سوی حرم امن (حسین را )حضرت اعلی )حروف حی(خدا زّوار*...

)جای  دیهاح ۀ)دنبال قیوم هستند( در لجّ  )بابی هستند( به سوی و(هل که مسافرت می کنند از بابهستند نها. آبهاءو(هل( قرار داد

حول باب میسر است.آنها حسین را پیدا می درستی دارند دنبال او می گردند .مسیر درستی را انتخاب کرده اند( که فقط از 

ر در مخفی گاه چاه مشاهده می شود .آنه ها)جستجو  تند که در ام الکتاب همان سیّارها هسکنند که بر حرفی م ستسل

د موجوابداع آب  از یک قطره  از کنندگان(محسوب و نوشته شده اند. و خدا یوسف و برادرانش را در عوالم قدس از ترّشحی 

 فرمود.

ه طرز ستند ولی بچه پیامبر نیباس نبوت پوشاندیم )امام حسین گر...*ما چون در یوسف حبی به ذکر اکبرمان دیدیم به او ل

ما بر بندگان امری را حکایت می کنیم که مردم از ( خاصی جایگاه منحصر به فرد بلندی دارند .و از نبوت بهره ای دارند. 

 ه و(هل و آیاتشآن بی بهره اند.و با آن همراهی نکردند.در این یوم این کلمه اکبر از جانب خدا صحبت می کند .و چون مردم ب

ّب حفظ کردیم.، ایمان نمی آورند یاب ت ج  لهی امر و تقدیر ار، قون هستند او را دریابند.این کاتا گروهی که الساب ما او را در غ 

 بود.

لبته با اکه )...م سلم ها کسانی هستند که درامر صبورند و مخالفت نمی کنند و سبقت هم نمی گیرند .آنان اصحاب یمین اند 

 سابقون فرق دارند.(

 

 )ذکری از واقعه عاشورا شده.(اسوره عاشور -02

 ی یوُسَف و إنّا لَهُ لَناِصحوَن""قالوا یا أبانا ما لََک التأَمنّا عل
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 (.)گفتند ای پدر چرا در مورد مواظبت از یوسف به ما اطمینان نداری؟در حالی که ما خیر او را می خواهیم

نیا و ین دتبدیل می کنیم.)حتی اگر جسم و مادیت آنها در ا ما اجساد کافران را در تابوت قعر نار به چیزی غیر از اجسام آنها

روحشان وضعیتی غیر از این دارد ( این به جزای کارهایشان است که به آیات علّی او از نزد ، دین فعلی شان خوب است

 در پناه غیر از خدا ایمن باشید ؟باب کافر شدند .آیا در یوم مآب شما به خودتان اطمینان دارید که 

که  ولی به و(هل و آیاتش جز اندکی از نفوس، اهل ارض و آسمان ها روشن فرمود چه خدا آیات خود را توسط باب برای گر

من نمی مؤ، بسیار کم، و جز معدودی از اولینو اکثر مردم از مشرکان هستند و به و(هل و ذکر اسابقین هستند مؤمن نمی شوند 

 شوند.

 یأجوج و مأجوج می شود تویی( ۀبالد )آن سد که مانع هجوم و صدمای مردم و سّدی برای ...ما تو را بازویی قرار دادیم بر

و(هل الکبیر علّی که در ...خدا والیت ما را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرد .آنها از حمل آن إبا کردند .و این ذکر  

حتی با حکم و راهنمایی کتاب –را نتوانستند بشناسند  کتاب الهی مظلوم)ظلوم( نامیده شده آن را بر داشت. و چون مردم او

 مجهول)جهول( نامیده شده.-الهی

 یعنی )نبوده.و جز کسی که ذکر را از نزد باب آورد مذکور در نقطه نار، ا در خالل آیات الهی توضیح دادهخدا سّر او ر*...

 رمود و ما تو را علّی قرار دادیممت ما إبداع ف. خدا نفس تو را به عنوان مظهر عظ(استحضرت اعلی  آیات الهی از مراد

بدون ک یف و اشاره و تحدید)در این عالم ، قرار داد )صورت و مثال الهی(ما  ( مظهر أمثالو خدا تو را)حضرت اعلی را

عینه در او ب که خدا را بتوانمظهر الهی است بدون این که از لحاظ چگونگی و ماهیت با خدا یکی باشد و دقیقاً او باشد.نه این 

و یا او را محدود کرد (خدا سّر و حقیقت این بنده اش را در قطب نار )در دل -شناختن با حواس بشری-و یا اشاره کرد دید

پنهان کرد .بسیار بسیار پنهان در این کتاب. به زودی خدا سود این کتمان کردن امر ما را به  مظهر امر و آیات کتب الهی(

به نفع خود مردم بود چون  ، کتمان کردند و به عقب انداختند می دهد.)این که ائمه آن حقیقت را صورت اجر عظیم به  شما

 هنوز استعداد درک و پذیرش آن را نداشتند.(

جایگاه شهود )مشاهده ( گفتند:چرا علم یوسف را به ما نمی دهی؟)والیت رتبه و به پدرشان در  ...* برادران یوسف )ائمه(

(ما هم که شهداء قیّوم هستیم.)ما هم این حقیقت را می شناسیم(.خداوند آن سّر أحدیه پنهان حول نار را بر را به ما نمی دهی

پنهان )عالم  ،حسین مکشوف کرد... در آن آیه خدا از حکم و وضعیت علی و پسرانش)حضرت اعلی و یاران(برحکم أحدیه

-خبر می دهد که بر حکم صمدانیه )عالم الهوت ،نور ازلیهاحدیه که روشن شده از پنهان در عرش  ،هاهوت(در عماء هویه

 در حول ماء نوشته شده. فیضی که از عالم هاهوت به عالم الهوت آمده(

به مردم هم بگوید  ،ود و به آن عشق  می ورزیدامام حسین می خواست آن چیزی را که از خدا در وجود خودش یافته ب*...

مادی و معنوی(إعراض -لی مردم به آن کافر شدند و از ثواب دو بهشت )دین و دنیاو به تنهایی در ارض طف قیام کرد .و

ت.ما صدق اس، د .این حدیث و کالم از لسان بابنشان دادن-شیطان رجیم–کردند.و شرک خود را با پیروی از سلطان شیاطین 

آیا در میان ، ای اهل شرک... کنیم.به شدت عذاب می  ،به کردندبا حسین محار )دین( به زودی کسانی را که در ارض فرات

شما یک نفر هم نیست که از خدا بترسد و آب را به آب برساند ؟در حد یک قطره کوچک که اندک رمقی ایجاد کند؟) اندکی 

عباس(و ) ...ای مردم آیا سوار الهی د به حقیقت این آیات نیز پی برد(از حقایق کتاب مقدس قبل را درک کرده باشد تا بتوان

)امر الهی را به طفل کوچکی ؟الهی در یوم عاشورا به سوی شما نیامد؟ و آیا برای خودش و برای اصغرش آب نطلبید  پیک

و به امر عظیمی مأمور بود .آیا در میان شما کسی نیست که او را یاری  تشبیه می کنند که هیچ کس او را یاری نکرد(

قسم به خدا . ش عظیم  و از صبر او در راه خداحرارت او به جهت عط کند؟...خدا از قلب حسین و درون آن آگاه است و از

ما دیدیم قلب او در آن روز داغ تر از قطعه آهن گداخته شده در آتش قدیم بود.خدا بکشد کسانی را که او را در نهایت درد و 

 ظلم کشتند.
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 )توضیحی در باره  اهل فردوس می فرمایند(سوره فردوس-03

 َغداً یَرتَع و یَلَعب و إنّا لَهُ لَحافِظوَن ""أرِسلهُ َمَعنا 

 )فردا او را همراه ما بفرست تا گردش و بازی کند وما هم مواظبش هستیم (

آسایش.)حدیث یجعل اعلیکم اسفلکم...(تا مردم  ی،تو پس از هر سخ نی و سرنگونی قرار دادیماویر، ...ما پس از هر آبادانی

ورشید و ماه را با جهنمی از آتش  اوست که قرار داد خ طبیعی است.(، ین کار و استمرار برحق است.)ابدانند که باب و(هل

:شمس و قمر ایمان 5در سوره رحمن ) تعدیل قرار داد.، ر جایگاه های تقدیر در مرکز نارد، وبرای آن دو بر طبق کتاب امر

 ظهور جدید رتبه قبلی خود را از دست می دهند( ایمان می آورند:با -که رتبه پایین تر دارند–نمی آورند ولی نجم و شجر 

برای شمس شایسته نیست که ماه را در سیر و حرکت خود درک کند و برای قمر هم شایسته نیست که ضیاء قمر را درک 

ه و اوست که از ابرهای قدرت کند.)هر کدام مراتب خاص خود دارند ( و برای همه آن ها اجل و مهلتی در کتاب معین شد

که نه شرقی و نه غربی و نه ارضی  زیتونیه )امر الهی( ۀهور جدید( را نازل کرد . از شجرظ-)شمس و قمر این آیات ،خود

و نه سماوی است....ای عباد رحمن اگر مؤمن به خدا هستید در امر ذکر شک نکنید .ما ایات را در آن کتاب تبیین کردیم 

عهد و میثاق دارند .آنها هستند که به ربّشان واقعاً ایمان دارند   ۀحول نار وعداب که در کتاب الهی برای اولوالبصائر از اهل ب

ند و به عهد خدا به شایستگی وفا می کن اله دیگری نمی گیرند ،می باشند.آنها با و(هل -این علیّ -و در قیامت بر صراط مستقیم

شناخته اند( حول باب ایستاده اند .در آنجا نه شمس و  .آنان اهل فردوس اند...آنها تکیه زده اند بر رفرف حمراء)مقام باب را

 مشاهده می کنند که دارند ذکر خدا می کنند.را نه هوا را می بینند بلکه مالئکه 

( ای اهل ارض آیا زمین را برای شما هموار نکردیم و آسمان را فوق سرتان بر مرکز عرش حفظ 24...)ر.ک. غاشیه 

چرا از خدای  به اذن خدا به طورهای مختلف آفریدیم.)ظرفیت و رتبه های مختلف ایمانی(دین( ما شما را –نکردیم؟)قلوب 

بزرگ وقار و متانت را آرزو نمی کنید؟ آیا بحر را برای شما سرشار نکردیم؟)آیات بدیعه( آیا زمین را خاشع و نرم 

آیات و تعالیم و احکام ظهور جدید را مطابق -نکردیم؟)دلهای مردم را مستعد ایمان و درک و پذیرش کالم الهی و تبلیغ ساختیم

 تا از آن خارج سازید هر چه را برای خود می کارید.و از فضل باب الهی شاکر باشید. درک مردم نازل کردیم(

ور بر سّری از سّر مست ،فردا برادرمان را با ما همراه کن...* آنگاه که برادران یوسف به حق و به درستی به پدرشان گفتند:

از )گفتند آن ر ظهور وبطون(–غیب و شهود ،ان است.)ستر و سطر:پنهان و اشکارپنه آشکار(-پنهان که حول سطر)نوشتهو 

را به ما هم بده .یا:ما می خواهیم فردا همراه او باشیم .در یومی که قرار است کشته شود ( و ما می خواهیم  فردا همراه او 

و آن همان روزی است که  )می خواهیم دیده شویم( رکاب او( مشاهده می شوندباشیم و جزء کسانی باشیم که حول نار)در 

یّع ؟-بر سّر پنهانی و دقیق، ن کرد قتل ما را برای کلمه اکبرخداوند قضا کرد و معی ر  از جانب خداوند .)در یک نسخه مربّع -م 

و یا -نا)منظور از برادران همان شیعی بیت...(نوشته شده که می تواند به معنی مقام چهارم باشد یعنی رکن قضا و یا مقام با

مادگی پذیرش یوسف را ندارند ولی او را می خواهند.(  ... و وقتی گفتند  ای پدر فردا او را هستند که گر چه هنوز آ-بابی ها

 حول ماء فضل ،اره کند از نقطه نار از جبل عدلواش حول نقطه وصل آرام گیرد  ،قطه یخ از کوه سردبا ما بفرست  تا در ن

که اکسیر  ،جالل و جمال، زنانه و مردانه، همه قوا و طبایع است:سرد و گرم ) شاید اشاره به نام بهاء باشد که نقطه تعادل

 است .یعنی تا با تمام جمال و جالل خود ظهور کند.( و ما هم از او حفاظت می کنیم.)ایمان و عمل و تبلیغ و استقامت...(

ب اکبر بسیار خواهند برادران یوسف( به زودی از ما در باره ظهور امرمان بر این با-)بابی ها ما نل ..*..و شیعیان ومؤمنا

تا  تبا ما فردا  بفرس بدون آنکه به حرفی و چیزی از علم کتاب آگاه باشند و آنها می گویند او را)باب اکبر( ،پرسید به حق

حافظ هستیم )مواظب او هستیم.اگر بیاید دوست داریم در رکابش  و ما در امر او بر باب عظیمبگردد و بازی و خوشی کند 

 چقدر صبر آنها نزد باب برای باب در نقطه ای از باب کم است....می دانیم آنچه را احدی جز باشیم و شهید شویم(.و(هل اکبر.
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خلقت و کمال تدریجی است.( نند؟)سمان ها و زمین و در خلقت خودشان اندکی تفکر نمی کآما و باب نمی داند .آیا در خلق 

ر راه این باب و ا آسمان ها و زمین و ما بین آن دو را بیهوده و باطل نیافریده است....می خواهد جز او را نپرستید ددخ

آن دو محتاج به  ،دت اوست.(و اگر خدایی جز او بودو(هل معبود است )هدف آفرینش عبارت از ایمان و عبا .خالصانه برای او

 م بودند.یک سومی ه

 

 )به مقام رفیع مؤمنان اشاره می شود(سوره قدس-04

ئُب و أنتُم َعنهُ غافِلوَن "  " قاَل إنّی لَیَحُزنُنی أن تَذَهبوا بِِه و أخاُف أن یَأُکلَهُ الذِّ

 رد.(و)یعقوب گفت این که شما می خواهید او را ببرید مرا محزون می کند و می ترسم وقتی از او غافل شوید گرگ او را بخ

ما )مؤمنان  -متقدم-و رحمت و بشارت است برای شیعیان اولیه کرد که در آن توضیح هر چیزی هست ...خدا کتاب را نازل

ودی . به ز؛ ایمان آورده اند پنهان و ناشناخته است  ،ل نارحو ،در آن بابکه ، علی( آنان که به ذکرو(هل العلیّ اولیه به حضرت ا

و خواهید دید که قدرت و  بر صراط مستقیم بر عرش مستقر شدهالی تان را که در یوم قیامت خدا به شما نشان می دهد مو

آن روز عبودیت و شما در  م مقام عظیم باب را خواهند شناختدر آن وقت مردم ه او بر همه عالمیان یکسان است. ۀاحاط

 و جز او هیچ پشتیبانی نخواهید داشت. خود را خواهید دید

آنچه نازل شد در ذکر بدیع  ،خدا خواست همان را که تو خواستی نخواسته ای همان طور که ،ه خدا خواسته....هرگز جز آنچ

ه کاین امر  الهی.)کتاب را تو به اراده الهی نازل کردی.(و ما قرار دادیم قصص کتاب را از نفس قوّی )خدا( که علیم است.

به  و می فرماید عیسی مبارک است( آیا حقیقت را پنهان می کنید )در قرآن و مبارک است. به سوی شما آمده از نزد خداست

ی می موجب باطل عمل می کنید؟ )ای علما چرا این حقیقت را کتمان می کنید( به زودی خدا به شما از آتش جحیم زبانه ا

م فرو بو به ناحق به آن کافر و ش   بر بنده مان نازل شد کفر ورزیدیدیاتی که آبه جزای این که به  ،چشاند -ستنهیق بودید.)د 

بارها و بارها حکم الهی را به شما گوشزد  عدم ایمان( ...ای عبادو(هل آیا خبر پیشینیان را نشنیدید؟-صدا در گلو خفه کردن

ت پیشینیان در سن .سنت ما تغییر و تبدیلی نمی بینیدکردم.آیا شما را به دانستن سنن پیشینیان هدایت نکردم؟ وشما هم برای 

 د شما هم اجرا شد.مور

ع از اه رفیو اسمش را مذکور داشتیم و او را به جایگ رو(هل را اجابت کرد منّت گذاشتیم)مقام مؤمنین:(...ما بر هر کس که ذک

 یه عظیمی برای قبلی ها و بعدی ها باشد.تا آ مقام قدس رساندیم

ما تو را بر مردم  صبر جمیل و زیاد.، خدا صبر کنای ذکر الهی به خاطر  ...صبرکنید چه که خدا بر حال عالمیان داناست.

ارج است.مثل به زودی خدا آن ها را با خبر می کند در ارض بعید و دور.)از تصور شما خ مراقب و محاسبه گر قرار دادیم.

ها  ما از خودتان به شما نزدیک تریم چرا نمی بینید؟ روزی که ساق از ساق گشوده شود )پرده (طلوع خورشید از مغرب

مردم ما را خواهند خواند در  (مردم اختیار انتخاب داشته باشند-دوسوق دهنده ظاهر شوند-برداشته شوند و ظهور واقع گردد

( هر کس بخواهد راه مرا 11و  11حول باب با خشوع در حال عذاب )توی عذاب افتاده اند و دنبال مفّری می گردند.()فرقان

پس هرگز  .سجود برای نفس خودش فرا می خواندبه زودی خدا شما را به  زیند.که راه حق است به سوی خدا بر می گ

یاتش را در قرص و ولّی شما باشد؟...به زودی خدا آنخواهید توانست. آیا کسی هست که شما را در مقابل حق پناه دهد 

( 19بقره-11سبیح می کنند.)رعدرعد و مالئکه او را حمد و ت .س بل باب به شما نشان خواهد داد بر ،ید بر حکم کتابخورش

ی وجود، با حمد و ستایش او.)حمد و ستایشی کند از خوف او .همه چیز او را تسبیح م)رعد و مالئکه را انسان فرض کرده( 

ه آنها پی به  ما به وسیل .ر ذهن وفهم ما گذاشتهاست یعنی آن نعمت هایی که خدا در وجود ما گذاشته یا استعداد درک آن را د

تشابهات و رمز -و در عین حال می دانیم او برتر از درک و ستایش ماست او می بریم وجود تسبیح(...در این کتاب م 

 نیست.برای مؤمنان همه چیز آشکار است.
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رفیع از نزد خودش  ...*مرا محزون می کند این که شما می خواهید او را ببرید , بعد از این که خدا به حق او را در آن کتابل 

 در باره اوو می ترسم او را گرگ بخورد و شما به  غیر حق به ظنون شیطانی از او دور باشید و اگر نبود ترس  ردظاهر ک

البته امر مانند خورشید در وسط روز مرکوز است.)این که شما ، در صدور و قلوب شما به غیر حق، از آنچه خدا می داند

ئب حسادت می آید و او را می ذ زیرا هنوز قدرش را نمی شناسید. کند. می خواهید او را به این زودی ببرید مرا نگران می

ّل و غش هست. .خورد باب(هست و گر نه او مثل خورشید  )شیعیانل  ز ظنون شیطانی در شماوهن زیرا هنوز در قلوب شما غل

 در وسط روز می درخشد.(

 

 ه اولیای الهی و خدا یکی است.(د)خواست و اراسوره مشیّة -05

ئُب و نَحُن ُعصبَةٌ إنّا إذاً لَخاِسروَن" "قالوا  لَئِن أَکلَهُ الذِّ

 آن وقت ما زیانکاریم(، اگر او را گرگ بخورد، د  با وجود این که ما قدرتمندیم)برادران گفتن

ن آر فرمود.)شما برادران یوسف از هستید.به )نسبت(آنچه خدا برای آن باب مقدّ  ما در برابر رحمن فقیرخدا غنی است و ش*

دا خ باشید.)که حقیقت یوسف در اوست.( پس سعی کنید یاوران حقیقی باب حقیقتی که خدا به یوسف داد بهره ای ندارید.(

پس از مردم در گذرید )مخالفت و دشمنی  را مقدر کرده.)بشناسید یوسف را( برای شما در کتاب خود حول ماء )رتبه معرفت(

اوست که رزق را در این آسمان نازل کرده و قسمت شما  .از مؤمنان دوست داردفو و صفح را آنها را ببخشید.(خدا صفت ع

آخرت را می خواهید.)اگر می خواهید به عرفان حضرت  اگر و(هل و دارل  قرار داده.)رزق شما در آسمان این دیانت است.(

آگاه و علیم نکرده است. اوست که  (ب داء )ظهور حضرت بهاءو(هل خدا کسی جز بنده اش علّی را بر سرِّ  بهاءو(هل فائز شوید.(

اسم باب امور شما در این کتاب عزیزش را به درستی در حول باب منظم کرده....خدا اراده کرده هر خیری در این کتاب به 

اوست که قلوب ما را مخزن امر خود قرار داده و صدرمان را ظروف حاوی غیب خودش.)اسرار  .بر سّر نار )حقیقت( باشد

 ی و اطالع  بر آینده(علم اله

میت  و لکّن و(هل  رمی"...و کسانی که  یت  أذ ر  م  خدا تصدیق کرد هر کار ما بکنیم درست و حق است به موجب آیه "ما ر 

به زودی خدا به انها چندین برابر و هزاران برابر به صرف فضلش ، تقامت(انجام می دهند نزد ذکر ماصالحات )ایمان+اس

به او باز گردید.خدا ، کتاب است خودل  ررآن هستید ,پس در حالی که این ذکل فرقان اگر واقعاً از اهل قعطا می کند....ای اه

 رجوع در معاد را نزد او قرار داده.

وقتی برادران یوسف به پدرشان گفتند اگر گرگ او را بخورد آن وقت ما بر روی زمین ، ...*و حکم الهی واقع شد حول نار

یم.)ما مطرح و مورد توجه می شویم.(و ما به تو وحی کردیم آنچه را خدا در دل این آیه قرار داده حول نار مذکور می شو

گفتند در یوم ب دء )اول به علّی  =برادران یوسف(12حروف ال اله اال و(هل )آیاتش ایمان آورند....بود تا مردم واقعا به و(هل و 

هود بودند: اگر ذئب او را الست ,رتبه باالی عرفان( وقتی حول نار مش بر ارض فؤاد)عالم عوالم الهی...(، آغاز امر، خلقت

و خدا ما را بر ارض  ما که یک ع صبه و گروه قوی برای او هستیم )آن قدر قوی هستیم که جای او را بگیریم(، بخورد

چه او می خواهد و نو ما نمی خواهیم بر روی ارض غیر آ ضعیف و حسرت زده قرار نداد، یوسفدر سرّ ، حول ماء، فرات

به علی -ه اال و(هلحروف ال ال–پس چرا بر ما گمان خسران دارید؟ )وقتی برادران یوسف  کاری انجام دهیم .، انجام می دهد

در عالم روح می گویند که اگر او را گرگ بخورد ما آنقدر قوی هستیم که جای او را بگیریم .خدا در این ، در آغاز خلقت

حسرت مند قرار نداده  و ما هم همان کارهایی را می کنیم که او می خواهد بکند .پس چرا فکر می مورد ما را ضعیف یا 

ما به إذن خدا این آیات را وکیل خود قرار می دهیم  و این ( کنید ما نمی توانیم ؟)گمان خسران دارید؟(...حق پاسخ می دهد:

نها را آ. و ما مشیت آنان مشیت ماست تند.هند محمود و ستوده هسهر طور بخوا، اال و(هل در امر تنزیل و تأویل حروف ال اله

از اشاره و از هر چیز پست حفظ کردیم )افراد معمولی نمی توانند به مقام آنها پی برند یا برسند.(قسم به خدا آنها در آشکار 
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به درستی که  را که رحمن است. خدا را بخوانید و اسم او ،و نهان جز آنچه خدا می خواست نمی خواستند...بگو در راه باب

سنی از نزد باب هست که هنوز حول نار مستور و پنهان است.  برای خدا اسماء ح 

 

 )جایگاه مؤمنانی که مطیع امر باب هستند.(سوره عرش -06

 أمِرِهم هذا َو ُهم الیَشُعروَن""فَلَّما َذَهبوا بِِه َو أجَمعوا أن یَجَعلوهُ فی َغیابَِت الُجبِّ َو أوَحینا إلَیِه لَتُنَبِّئَنَُّهم بِ 

ی ما به یوسف وح ،ن گاه و پناهگاه ومحل ذخیره غذا()پس موقعی که او را بردند و جمع شدند تا در غیابت چاه بیندازند )کمی

 اشاره به وقتی که در مصر-در حالی که متوجه نمی شوند ،آوری خواهی کردکردیم که تو به زودی این کارشان را به آنان یاد

 (.به برادران از این کارشان یادآوری کرد

می دهیم. در آن باب که امر سنگینی  ،کراکبر را که از قدیم صحبتش بود...ای عباد رحمن ما به إذن خدا به شما بشارت ذ

چیزی جز و خدا در این روز از شما  است.)ظهور حضرت باب سخت است و بر مردم گران می آید و ایمان نمی آورند.(

هر کس امر ما را در مورد ایمان و اطاعت از ذکر اکبر  که این کار ثواب واقعی نزد خدا دارد. ،الهی را نمی خواهداطاعت 

د.در حالی که خدا از او و او -از طریق این باب–انجام داد  و هر  از خدا راضی استبه زودی خدا او را فوق عرش می بر 

صیان کرد از امر ما  خدا به او می چشاند از درخت جحیم که خارج شده از  –خشنودی و انکار در حالت ن ک ر و نا–کس عل

ّجین )دین قبل( که بسیار تلخ است... خر  ،.و هر کس از ذکر الهی إعراض کندعمق سل ف دروغ)دروغ های به ظاهر با ز 

 در قعر تابوت)دین قبل( .از درخت آتش ، و می چشانیم از آتشدر یوم قیامت به ا، آراسته(

همان طور که این رمز و راز پنهان در صورت کلمات الهیه هم –نی که برادران یوسف با او به عالم أحدیت رفتند ...*زما

حرفل "هاء" را در  ،هو وقتی که حروف أحدیه یا حروف ال اله اال و(هل یا أئم )به چراگاه و دور از چشم دیگران( -نازل شده

آخرین حرف عبارت مذکور(  ما به حرف "هاء" وحی کردیم که تو به زودی  اشاره به، =باب5چاه پنهان کردند.)ه= ۀآن نقط

و خدا به زودی  در حضرت باب، ی حرف "هاء" را آشکار خواهد کردآنها را از این کارشان آگاه خواهی کرد.: خدا به زود

آنها قائم را در آن  حرف است.به آنها آشکارا نشان خواهد داد. )قائم دوازدهمین  ،حول باب، پنهان این حرف را در جایگاه

هدایت الهی در عالم فؤاد به این امر آگاه نمی شوند...)حضرت باب قسمت چاه أحدیه پنهان کردند ( و حروف أحدیه جز به 

را در چاه پنهان کردند یعنی چاه حجابی برای حضرت بود ( و کسانی که خدا و آیاتش را در راه های باب بر حرف "هاء" 

 حول باب دیده می شوند. نان که به راستی منتظر قائم اند(می خواهند )آ

آیا مردم  .یبایی های پنهان آنان خبر ندارندأحدیه خلق کرد و مردم از کماالت و ز ۀ*خدا یوسف و برادرانش را از شجر...

 .)با ظهور جمال قدم و(هل( است اال -نمی دانند آن ها جز به اراده خدا کاری نمی کنند ؟ وو(هل معبودی ما فوق نفی و إثبات)ال اله

مردم به حروف ال اله اال و(هل ایراد می گیرند که چرا این کار را کردند؟)چرا یوسف را هزار سال  معبودی جز ایشان نیست.(

کار برادران باز  خدا مردم را در مورد ظهور یوسف (-در آن روز)قیامت این کار را خدا خواسته. در چاه احدیه انداختند.(

از مقام و جایگاه ائمه که بسیار واال  ،گانخودشان سؤال می کند ... ما بند بلکه از مردم در مورد کارهای، است نمی کندخو

 خدا اولیای خود را در امورشان محمود و ستوده )صاحب اختیار( قرار داده. است نصیبی جز اظهار عجز نداریم.

. خدا در آن باب سّری )حقیقتی( در غیابت چاه مخفی کردیم، حول نار، د راخو ۀبند، عبادو(هل بنگرید  ما به إذن خدا ...*ای

 به زودی آنچه را از آن اطالع نداشتید مانند قرص خورشید آشکارا می بینید. بسیار بسیار پنهان قرار داده است.

کرد دوری کنید. علم ذکر  به شما داد بگیرید و از آنچه شما را از آن نهی رسول)حضرت اعلی ( ۀ...ای مردم آنچه را ثمر

 بر عالمیان محیط است.
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 سوره باب-07

 "َو جاؤوا ِعشاًء أباُهم یَبکوَن"

 )شامگاه گریه کنان نزد پدرشان آمدند.(

 عالمیان )به جای متّقین در ...آن کتابی است که هیچ تردیدی در حقانیت و صّحت مندرجاتش نیست و هدایتی است برای همه

)معرفت  عالمیان شده( وما آن را هدایتی برای آن گروه از عباد خود قرار دادیم که در آن باب حول ماءحال شامل همه ، قرآن

( و ما به شما بشارت می دهیم به نفسی از أنفس )به خود فرد بستگی دارد که ایمان بیاورد یا نه. و شناخت( مشاهده می شوند.

ت پس هر وق زکّی صفت یحیی است.(، ت.)در داستان عیسی و یحییکّی اسز  ، )هیکل حضرت بهاءو(هل( که حول نار خودمان

به اذن  ،و او را به علم کتاب در کتاب از ما محسوب کرد خدا او را )جمال مبارک( از او پیروی کنید. ،حق به سوی شما آمد

 ر سؤالی کردید و جوابیی عبادو(هل اگ)سد یأجوج و مأجوج(...ا و او را سّدی قرار دادیم. قرار دادیم نار آگاه ۀاز نقط، و(هل العلیّ 

محزون نشوید .این پاسخ ندادن به اذن ماست.)در قرآن نازل شده در مورد چیزهایی که تحمل شنیدن آن را ندارید ، داده نشد

 )مردم هنوز تحمل درک مقام واقعی مظهر امر را ندارند.( (141مائده -سؤال نکنید

قایقی که در نشان دادیم و اگر تو آنها را از غیب )ح ،ر و برادران به تو سجده می کنند...ما در خواب آن امر را که پدر و ماد

...و ما نعمتی را که به را ندارند با تو منازعه می کنند.چون مردم هنوز توانایی درک آن ، آگاه کنی (آینده روشن خواهد شد

آالء و نعمت های ما سبقت بگیرند و اقدام کنند )در قرآن  یرآنکه برخی از خود آنها بر تغی قومی داده ایم تغییر نمی دهیم مگر

وقتی  می فرماید هر زمان خدا می خواهد عذاب کند عده ای از م سرفین را وادار می کند که نعمت های الهی را ترک کنند.

عذاب می رسد.(  ن وقت، آمنحرف و تعالیم را فراموش کردندمردم نعمت دین قبل را ترک کردند و آن را از مسیر حقیقی 

 پس بچشید از عذاب س عیر .چون شما آن باب الهی را رد کردید.

)نشانی از یوسف حقیقی وجمال قدم(.از گام های شیطان  ...ای اهل ارض به نوری که خدا همراه من نازل کرد ایمان آورید

ی بخشد ولی گناهان دیگر را موند شرک به خودش را نمی به شرک به و(هل امر می کند و خدااو شما را پیروی نکنید.

 ذکر را عنایت کرده و هم رضوان اعظم را)ظهور حضرت بهاءو(هل(. هم غفرانل  ،بخشد...خدا برای مؤمنان مهاجر

ق تر هستندمقدر کردیم که بعضی از ایشان ب، یشاوندان ن س بی)منظور خود حضرت(ما برای خو ه حکم ب ،ر بعضی دیگر م حل

(...ای مؤمنان خدا 75و أنفال 8آخرین امام .نیز ر.ک. احزاب ، امام  12نوشته شده.)یعنی از بین ام الکتاب که در سّر باب 

مگر اینکه مردم بدانند که ذکر بر حق است.)هر چه در ، موده و نه در آفاق و نه در أنفسدر کتاب  نازل نفر هیچ آیه ای را

 .باقی نگذاشت خدا بعد از ذکر و این کتاب حجتی را )نا تمام(و  عالم است مردم را به سمت حقانیت ذکر راهنمایی می کند.(

حیات جاودانی می یابند و غیر مؤمنان به آن یک بیّنه است که مؤمنان  به ،ب صبور باشید  و در این یوم ظهورس در باره باپ

شما و هم آنچه آنها را  حق است وهم، ذکر شیطان فریبتان ندهد. .ل ارض از خدا بترسید)به همان(هالک می شوند....ای اه

اگر  می خوانید از اهل نار مکتوب.   ای اهل ارض آیا در خلق آسمان ها و زمین تفکر نمی کنید؟-به غیر او–خدا جای به 

فساد می کردند.)در قرآن مذکور:دو تا رّب( در حالی که خدا م لک را به وسیله یک ، دو تا باب بودند از نزد ذکر، در آنها

 ود اداره می کند.بر حق خ بابل 

اجر ، ان آورد و صبر کند تا ظهور جدیدصابرین بهترین ثواب و پاداش را می دهیم در ارض زعفران.)هر کس ایم ما به...

زیل دارد ."اصحالت شرق است که بیضاء را به  ء وصفراراء را به مقام تقدیر وخض ،مشیت و حمراء را به قضا و شهادتج 

 مقام اول من آمن...(...ما آن را)ذکر(-جبروت-(  )زرد :عالم اراده21ص2یند" )مائدهاسیر می نمتف -اراده-ه اجرای اموررا ب

یع الهی بیان بد، ز کنند. و آنچه بر عهده ذکر استنازل کردیم. بر مردم الزم است که تصدیق کنند و تسلیم شوند و اظهار عج

ت راست و چپ شماست..شاید مردم به آیات بدیع این کتاب است که بین أیدی شما )در مقابلتان( و در سم-ذکر-است. ...او

ّدت در خدا در این کتاب نه برای ذکر و نه برای حق چیزی نخواسته به جز م  وند.)اسمشان در زمره مؤمنان آید.( مذکور ش و 



20 
 

شهدا ، ارض ما مؤمنان را روی یک تعبیر:جز این که خود شما مؤمنان با هم مهربان باشید.( ،باره ق ربی)خویشاوندان

گرفتیم.)شاهد کسی است که حقیقتی را می داند و به بقیه می گوید.( وخدا ذکر را برای شما از خودتان به خودتان بهتر قرار 

به سوی ذکر می زودتر از دیگران یعنی کسی که ، و سابق به خیرات داده )آن خیر که در قرآن نازل شده همان ذکر است

ان تالوت کند. وشما را تزکیه کند و از ظلمات به سوی نور ببرد...آن از خبرهای غیب است که ما تا آیات الهی را برایت آید.(

حان است خدایی که به بنده ایمان آورند. سب ،در آن باب که مشهود و ظاهر شده تا مردم به ذکر بدیع به تو وحی می کنیم.

جز اندک بخشی از یک  ،ما به شما از علم به ذکر ود.اش)حضرت اعلی(عطا کرد آنچه را که به هیچ یک از ابواب نداده ب

 (05)اسراء حرف را حول ماء)معرفت( ندادیم.

است .  ذکر اکبر بر حق ،قسم به خدا .با ذکر اکبر رفتار نکنید، ه بنی امیّه با حسین رفتار کردند...*ای اهل ارض آن طور ک

ما ه نزد ب ،بعد از کتاب)بیان( ،گریه کنان  بر باب اکبر ()قبل از ظهور حضرت بهاءو(هل شبانگاه مومنان )برادران یوسف(

احدیه منتظر بمانید . خدا به آن گریه شما آگاه است .)مومنان باید هنوز صبر کنند .هنوز هم  ۀآمدند.به ایشان بگو :در ل جّ 

ه گر چ رفت آن نرسیده اند.ادعای چیزی را می کنند که هنوز به مع .ل کنندمومنان در خطر امتحان هستند که نتوانند تحم

یا: اشاره ای است به فضای ظهور بعد از شهادت  .به درک و یقین واقعی نرسیده اند چیزهایی متوجه شده اند ولی هنوز

 توضیح می دهند که گریه به معنی شناختن و یاری کردن است.( 21حضرت اعلی و قبل از ظهور جمال قدم . ودر سوره 

 

 ط است(صرا، )باب صراط سوره-08

ئُب  و ما أنَت بُِمؤِمٍن لَنا و لَو ُکنّ   ا صاِدقیَن ""قالوا یا أبانا إنّا َذَهبنا نَستَبِق و تََرکنا یوُسَف ِعنَد َمتاِعنا فَأَکلَهُ الذِّ

– گرگ او را خورد و تو باور نمی کنی نزد متاعمان گذاشتیم. فته بودیم مسابقه بدهیم و یوسف راما ر، )برادران گفتند :پدر

 گر چه راست می گوییم(-این سخن ما را

ر مرکز نار حول باب انجام د باء )بهاءو(هل( ۀاز نقط خدا آسمان ها و زمین را خلق فرمود و حکم خلق آن دو)آسمان و زمین(

دم جمع رکند.( و اگر همه م )قیوم االسماء که بر طبق أحادیث قبل با سایر تفاسیر فرق می )حقانیت( تو این کتاب است ۀشد.آی

 نمی توانند مانند حرفی از حروف آن را بیاورند.، شوند

و می خواهد شما را از  ان محکم( مرفوع و بلند قرار دادخدا این باب را برای شما صراط ممدود خلق کرد و حبل)ریسم

رف فضلش بهره برید از آنچه قبال بی بهره بودید . به زودی ظ ل مات به سوی کتاب ر هیکل دا دمی بینید خ )نور( ببرد تا به صل

محفوظ است  ،وفق و مؤید می سازد....این کتابرحمت خود را شامل حال می کند و او را م ،مظهر امر یعنی حضرت اعلی

.خدا هر چه را بخواهد محو و نسخ می کند و هر چه را بخواهد نگه می دارد....به زودی خدا به آنها نشان می دهد که اعمال 

ی آب م، مثل سرابی در بیابان که تشنه روی زمین است.، برایشان ندارد و مثل غبارل پراکنده در بادنها جز حسرت هایی آ

و اعمالشان در جهنم مانند آتش گداخته است به جزای آنکه از آیات . انگارد  و وقتی به آن دست می یابد هیچ ارزشی ندارد

ل شد و امر ذکر همان امر ماست )ظهورو(هل واقع شد ( ... و ذکر بنده ما شقّی)نا امید( بودند .ای عبادو(هل بدانید حجت خدا کام

 و حبیب خداست.)حبیب لقب حضرت محمد بود.(

رض احدیه بر واحدیه به ا ...*خدا به مومنین )مسلمین(در باره حکم و مقام برادران یوسف خبر داد . وقتی آنها از ارضل 

خبر داد از آنچه آن برادران به حق و به درستی در مورد  ،ضرت باب(ح–مقام تفصیل و ظهور است ، گشتند) مقام واحدیت

یوسف انجام دادند . وقتی برادران از ارض واحدیه برگشتند گفتند ما رفته بودیم در ارض عماء تا مسابقه دهیم. رّب ما یک 

اه کردند.)به آن چشم داشتند.آن ناظران به اشاره به آن نگمتاعی داشته که ما یوسف را نزد این متاع احدیه گذاشتیم .بعد 

ناظران که به این مقام چشم داشتند به نام ذئب مذکور شدند .شایستگی این مقام را ندارند ولی می خواهند به نا حق آن را 

هر وقت این طعام و این متاع پیدا می شود .هر وقت مظهر امر  -یا حاجی محمد کریم خان کرمانی مثل یحیی ازل–بگیرند 
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 طعامی هست ولی هنوز کسی از آن خبر ندارد.تا وقتی یوسف پیدا می شود. .یطان هم سر و کله اش پیدا می شودشمی آید 

(....*بعد حروف ال اله اال و(هل یعنی برادران آن متاع را که از عالم احدیت است خدا به یوسف سپرده و او حامل آن است

ز به این مقام نرسیده ایم که سجده کنیم  هر چند ما می گوییم ما ساجد یوسف به پدرشان علی ع گفتند تو فکر می کنی ما هنو

یک تعبیر:اگر حسین را به حضرت  .نه در این عالم ،عوالم روحانی،ولی توی خواب–در حسین دیده ایم  هستیم )سّر احدیت را

ی می گویند ما حضرت حروف حی به حضرت اعل ،تعبیر کنیماعلی و برادران را حروف حی بهاءو(هل و علی را حضرت 

خواب  اینها می گویند ما در .د اینها به آن حقیقت رسیده باشندحضرت اعلی قبول ندارن-سجده می کنیم–بهاءو(هل را شناخته ایم 

 درست است ولی باید مسیری طی شود تا به این مرحله معرفت و سجده برسید . ردیم نه در این عالم.سجده ک

 (داده شود ؟ مسابقه مفهوم توضیح در مورد

 

 ندای الهی( ع)محل ارتفاسوره سیناء-09

لَت لَُکم أنفُُسُکم أمراً . فََصبٌر َجمیٌل َو هللاُ الُمستَعاُن َعلی ما تَ   ِصفوَن ""و جاؤوا علی قَمیصیِه بَِدٍم َکِذٍب . قاَل بَل َسوَّ

:اما انفس شما این کار را برایتان خوب جلوه یعقوب گفت  .که آغشته به خون دروغین بودپدر با پیراهن یوسف ) و آمدند نزد 

 می کنید.(ما وقع از با این توصیفاتی که خداست که مرا یاری می کند  فقطصبری طوالنی و داد .پس صبر میکنم.

و من )حضرت اعلی(همان علّی هستم که در اّم  ء که می فرماید:خدایی جز او نیستبشنو ندای رّب خود را بر جبل سینا

فوظ یخ مح ۀمردم بدانند خدا آتش را در نقط هان بود....خدا کتاب را به حق بر کلمه اش)حضرت اعلی( نازل کرد تاالکتاب پن

حقیقت الهیل -زن و مرد ...که با هم متعادل و کامل می شوند.، مثل آغاز و انجام .نگه می دارد.)آتش و یخ متضاد هم هستند

ما در کودکی بر تو منّت  کر)حضرت اعلی( مقام بلند و مرتبه عالی دادیم.مظهر امر در هیکل ترابی ظاهر شده.( ما به ذ

دا خ .و آن مقام مشهود و آشکار شد زرگسالی این کتاب را به تو دادیم. ودر بهمین مقام متعالی را به تو دادیمگذاشتیم و 

 ضمانت کرد امر تو را در باره ما.)در این رسالت خود موفق می شوی.(

پس  خدا به امر ما شما را بر همه عالمیان برتری می دهد.، اگر در مورد این باب تقّی باشیدن بدانید که ...ای عباد رحم

پیروی کنید از آنچه به بنده مان )حضرت اعلی( در این کتاب از احکام عالمین وحی می کنیم.)احکام جدیدی نازل می 

ن( )پنها معادل آن، ما نگفتیم که در پشت سر هر حقّیاد؟ آیا به شآیا رحمن در آیات خود مرتباً وعده آن باب را ند فرمایند.(

استمرار ظهورات الهیه(....آیا امر نبود مردم -است) بعداً  می آید()در پشت سر هر امری ,امر دیگری مانند آن وجود دارد.

)مومنان هستند اولین ما  ۀشیع،وتآن بی ساکنانل  (.109)بقره الت سجده و خضوع؟را از ابواب آن در بیوت الهی داخل کنید با ح

گلرد باب ایستاده اند... و ما شیعه و یاران خود را بر عالم أعراف حول باب بر پا داشتیم.آن  ،که به حقیقت اولیه و حروف حی(

ران اای بد ک .مادگی ایمان دارندمی شناسند که چه کسانی استعداد وآرجال و یارانی که مردم را با فراست از روی چهره شان 

آیا شما  آیا شما در ام الکتاب از جمله مذکورین حول باب نبودید؟ چرا به آن باب که ظاهر و آشکار است ایمان نمی آورید؟

( و می گویند 54امر واحده نزدیک است.)قمر  آیا به شما بسیار رزق ندادیم؟)آیات( را در راه درست هدایت و یاری نکردیم؟

ر عالم باالتر یعنی هاهوت هو آن ه و  ه و  نزد خداست )در عالم الهوت هو هو است و د او کجاست و کیست؟ بگو او اوست

 و امر خدا به زودی انجام می شود. .(است

با خون سرخ  آن پیراهن، ز او را یعنی پیراهنش را آوردند...*وقتی برادران یوسف نزد پدرشان آمدند و آیت و نشانه ای ا

و خدا شناخت و عرفان و  اصلی خون خداست )و رقیق نیست.( آنان آموخت که خون یوسفل خدا به  .رنگ رقیقی مشاهده شد

ب ح و سایه ای از آ ذلب که ش  م ک  یق ن خون است  و رقتوحید ابواب را در مقایسه با عرفان و شناخت و توحید باب اکبر , مانند د 

باید خدا به  لوه داد . برای نفس های ما امری است کهو ما می گوییم که نفس های شما آن را برایتان چنان جاست قرار داد 

 بیاید. (باب)یوسف اصلی برای آن روزی که یوسفل  .ما صبر و توکل بدهد
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که به آغاز طوفان نوح می پردازد که از تنور فوران کرد می فرمایند در یوم 14)با اشاره به سوره هود آیه سوره نور-21

 نور الهی نورانی می شود.( ظهور تنور قلوب فوران می کند و به

 وَن ""و جائَت َسیّاَرةٌ فَأرَسلوا واِرَدُهم فَأدلی َدلَوهُ .قاَل یا بُشری هذا ُغالٌم و أَسّروهُ بِضاَعةً و هللا َعلیٌم بِما یَعَمل

-جوان زیبا-میاین غال و فریاد زد مژده. او سطلش را )در چاه( انداخت .خود را-سقّای-)و رهگذرانی آمدند و فرستادند وارد

 و خدا می داند که واقعاً چه کار می کنند.( به عنوان سرمایه ای برای خود، پنهان کردندو او را  است

ب عد زنانه و  ،غیب و شهود، آغاز و انجام ،د الثلج":دو جزء متضاد :آتش و یخ)توضیح در مورد "علی نقطة النار فی کب

 متعادل و کامل می شوند.، تضاد در کلمه بهاءل و جمال...حال این دو عنصر مجال، مشیت و اراده، فّعاله و منفعله، مردانه

کس  .هراکسیر که همان تعادل است پیدا شدبا ظهور حضرت بهاءو(هل این  ظهور الهی در هیکل بشری.ست. ءاکسیر همین بها

 .ولی تعادل ما انسان ها ذاتی نیست گردد.همان خاصیت تعادل در او ایجاد می ، یعنی کلمةو(هل تماس داشته باشد هم با آن اکسیر

 (به تعادل و کمال نزدیک می شویم. اکتسابی است.

-در کبد یخ)اراده روح(-نار)مشیت ۀی مقدس هستی.)عالم مشیت( بر نقط....بشنو آنچه از خدا به  تو وحی می شود. تو در واد

آغاز دیگری مشهود  ۀنقط، ختم ۀو در نقط (هیکل بشری(.خدا آنچه را امضا کرده بود تحقق بخشید.)ظهور واقع شد

لک و فرمانروایی)رسالت( را به هر کدام از بندگان خود که بخواهیم   می دهیم.و خدا -بدون سبب–است.)قیامت رسید(....ما م 

 (.(  خدا جایگاه خاصی به او داده )کلمه الهی و حضرت اعلی115و  11ر و تبدیل مقدر نکرده.)أنعامیبرای کلمه خود تغی

ران کرد )هود در آن روز  (در آن باب.)قلوب به نور ظهور حضرت اعلی نورانی  شد(14وقتی امر ما آمد تنور قلوب ف و 

ما شادمان می شوند. دست یهود و نصاری بسته باد به خاطر آنچه به دروغ و غرور و فریب در  -لقاءو(هل-مؤمنان از دیدار

خدا دستان ما را مبسوط و گشوده قرار داد تا به هر کس از  ویند که دیوار بشنود()به در می گ( 81)مائده مورد ما می گویند.

و از هر کس که بخواهیم به عدل محمود خود منع کنیم.)باز پس گیریم(...بر  خواهیم از آن باب بسیار عطا کنیمبندگان خود که ب

و از روی غرور و فریب بگوید. ...ای عبادو(هل )زخرف( سخنان بی معنی و به ظاهر آراسته هیچ کس جائز نیست در مورد ما 

)به سوی  هر چه می خواهید از او کسب کنید....در سفرهای خود، دولت و سلطنتل او ۀتا در حیط ،دانید نور منیر الهی آمدهب

 باب همین جاست. .این باب( راه دور نروید

لو را انداخت(  .آنها متّقین هستند و ن قی هستند د.کسانی هستن چه ...*ما می دانیم واردین در این باب)آن کسی که د 

 رفت و او را پیدا کرد.( "وارد فقط" آنهابودند ولی از بین  -طالب-طلب ۀ)عده بسیاری سیار

قرار ، اهراً بشری مثل شماست و ذکر استخدا در بین شما از نفس خودمان)مظهر امر مظهر نفس حق است.( کسی را که ظ

 ،از نزد و(هل بر بنده مان نازل کردیم.)در قران، و ما این کتاب را مبارک شده ارید از او پیروی کنیدرا دوست د اگر خدا داد.

 بر، وزی که از جانب خدا به میان شماورید و یاری اش کنید در رآقصی مبارک است( تا به او ایمان عیسی وحول مسجداال

 ید.می آ ،ارض فؤاد

ه شما که ب -برتری–ما برتری داده  وما بنده مان را بر شما برتری دادیم به خاطر فضلی ...ای عبادو(هل بدانید خدا ما را بر ش

و ما از قبل در کتابتان فرائض بسیاری در مورد اسم و(هل االکبر برای شما واجب کردیم)احکام  تا به آیات او صبور باشید داریم.

به صورت  ،او دوست دارد در راه خدا از آنچه خدا و رسول دوره حضرت محمد در باره قائم و قیوم( )از جمله:( انفاق کنید

نچه خودتان بیشتر دوست دارید انفاق ن می فرماید از آآسوب شوید.)در قرشکار. تا در سطر)ردیف( مومنان محآپنهان و 

مران -کنید. هیچ یک از  ،...و هر کس از ذکر ما إعراض کندانفاق کردن =به دیگران دادن=ایمان را تبلیغ کردن( -92آل عل

و ما عصمت را در قلوب کسانی قرار دادیم  در کارهای آن فرد با او شریک استاعمال خیر او مقبول نخواهد بود و شیطان 

 که به آیات ما ایمان آورند و در صبح و شام خدا را از طریق آن باب تسبیح گویند.
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 اطاعت و تسلیم در برابر مظهر امر()انقطاع و .زینت خود را نزد هر مسجدی برگیرید، ...ای عباد رحمن

ّب را به طرف آن چاه )چاه احدیت( فرستادیم )حروف حیّ  ۀا سیّار...*ما به إذن خد همراهان جناب مال حسین...( پس -ح 

فؤاد و با قلبش متوجه یوسف شد . وگفت :بشارت باد .او همان غالمی است که تا حال کسی مانند  او)مال حسین( به نظرل 

تا برای شما سرمایه ای بی مانند و با ارزش از توحید  )حفظ کنید( او را پنهان کنید، ای اهل عماء ندیده. علی(او)حضرت ا

تا از مومنان در حول نار مذکور شوید )تا از کور توحید بگذرید و عبور کنید و به کور وحدت برسید و جزء مومنان  باشد.

)حضرت  کّی است.و این کلمه اکبر است که بر ارض فؤاد قرار دارد و ز  این جوان عربی  ،و منظور از غالم مذکور شوید(

در حول نار و بر جبل ب رد....مبادا ای مومنان او را به قیمتی ، حفظ کرد ()قسمت پنهان چاه ...خدا او را در غیابت جبّ اعلی( 

نل ب خس فروخته اید و آن وقت شما گویی ، و را به غیر از چشم فؤاد بنگرید. اگر اکمتر از این ل ّجه احدیه بفروشید او را به ث م 

ین .پای -دمظهر امر را دارای رتبه الوهیت می دانن یعنی-شناخت است ۀد بود .)مقام فؤاد باالترین رتبجزء آن واردها نخواهی

م ظهر امر را قائمرتبه نفس است که  و پایین تر از آنوت می دانند رتبه روح است که مظهر امر را دارای رتبه نبّ  ،تر از آن

سد است که حضرت را دارای رتبه بابیت می دانند.( و امام می دانند  و پایین تر از آن رتبه ج 

آن خون دروغین بود .و  ، آن نشانه ای که از یوسف آوردید ...*)خطاب به برادران می فرماید:( آن چیزی که شما آوردید و

راسته و موّجه کرد .باید صبر زیادی داشته باشید تا به آن مرحله برسید که خون ما به شما گفتیم که این را نفس شما برایتان آ

اصلی را بیاورید و باید همواره از خدا طلب استعانت و یاری کنید. ...ولی اگر او را به چشم خدا می شناختید )با دیده الهی 

همان طور که کسانی قبل از  .ت هدایت می شدیدآن وق، ید( که در شما ودیعه گذاشته شدهبه او نگاه می کردید و می شناخت

شما هدایت شدند و او را شناختند....همان خون دروغین را هم که آوردید و شبیه رنگ قرمز است )شناخت مقام بابیت و 

خدا استعانت کرد که به همین برسید . وهمین را از شما قبول می کند چون فعال استطاعت بیش از ، و رقیق است شهادت(

این راز را که در دست شماست پنهان و حفظ کنید و به  و به واسطه همین هم مقام ارجمندی بر صراط دارید.ن را ندارید ای

ضعف و ناتوانی و عدم کمال  ۀفؤاد نگاه نمی کنند  و بر ل جّ  سفهاء ندهید زیرا آنها هنوز استعداد آن را ندارند و او را به دیده

ماو را پ ،ر نمی توانیدولی اگ  مواظب ودایع ما در بین خودتان باشید.ای عبادو(هل کامال قرار دارند.  س بدهید. و در پشت ق لز 

حوریه در ، عید رضوان ع جابل  در عالم عماء بیندازید و در قطب بهاء پنهان کنید.)در لوح حوریه و در لوح شیئ  ، حمراء

هر و تأیید ، ما در این بابید که همه اعمال شآخر به جای اولش برگشت.( به زودی خواهید د نزد خدا  در کتاب الهی به م 

 ذکر منوط است.

 

 سوره بحر-20

 "و َشروهُ بِثََمٍن بَخٍس َدراِهَم َمعدودٍة و کانوا فیِه ِمَن الزاِهدیَن "

 بودند.( -بی رغبت به دنیا–)و یوسف را به چند درهم کم ارزش فروختند .در این کار از زمره زاهدین 

نزدیک  از رایا کسانی که امرش را منتشر می کنند( ،یا مومنان، اهر امر( و زوجه اش )اول من آمنما آدم )مظ( 15)بقره 

حضرت بهاءو(هل( منع کردیم. ولی این خواسته خودمان بود که به آن نزدیک شوند تا بر ، شدن به آن شجره)شجره حیات

-زیرا مردم استعداد آن را نداشتند–یقت را که نباید فاش می شد دیگران معلوم شود )که این شجره وجود دارد( و آنها آن حق

 را نچهآ، ل من آمن و مومنین یعنی بابی ها.)یک تعبیر:حضرت اعلی و اوعالم اطالق به عالم تقیید آمدند آشکار کردند. لذا از

این عالم پر از درد و رنج  خواستند که ظاهر شود .لذا از عالم اطالق به، ضرت بهاءو(هل قرار است ظاهر شوددر ظهور ح

نّت گذشتند. و در واقع این اراده الهی بودآ  .که به این ترتیب راه هموار شود .مدند و این رنج را بر خود خریدند.از راحتی و ج 

د را بخواهیمودر مقام و در حد نطفه نباید ظهور و بل  هچون آیه ای از آن حقیقت در آنها گذاشت .ولی خواستند .غ عقل و خر 
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ستید و اگر إعراض و شده بود و آنها عاشق آن شده بودند. ..(ای مردم اگر به ذکر و کتابش ایمان آورید از اهل علیین ه

ّجین هستید.، استکبارکنید  از شجره ابلیس واهل سل

 ۀدراهم معدودفس خودتان  و یا به جان و ن خسل در امر یوسف حق دقت کنید مبادا او را به ثمن ب  ، ...*ای اهل مشرق و مغرب

 فس نه عالم پایین تر ن است. -رتبه مشیت و الوهیت-مال و قدرت خودتان بفروشید.)در سوره قبل فرمودند قیمت او عالم فواد

آن وقت جزء زاهدین)بی رغبت به دنیا ( و مورد عنایت  ،شماست.(اگر او را ارزان نفروشیدیا ارزش او بیش از جان و مال -

. حسین که در ارض طف)کربال( یّکه دقطع کر، از قاتل جّد ما یعنی امام حسین ..خدا رحمت خود راباب الهی خواهید بود..

 در جهت تقّرب، سلطنت خود ۀمن بخسل نفس خودش و دراهم معدودو تنها بود و یزید پسر معاویه رأس حسین را فروخت به ث

ضرت بهاءو(هل(از آنها انتقام می گیرد  و عذابی خدا در رجعت ما در دار آخرت)ظهور ح و کفر عظیمی ورزید. به شیطان

 ۀماع نام حسین گریه کنید مثل گریبرایشان مهیا ساخته )مثل سقوط امپراطوری عثمانی(...خدا بر شما واجب کرد هنگام است

ان و عرف یعنی بعد از .گریه در مقام شناخت است .هنگام استماع نام حسین گریه کنیدرده .)در حدیث است که زن فرزند م  

یوسف  ،د )مقام حضرت اعلی را نشناختید(( و اگر نام ما را شنیدید و گریه نکردید و یاری نکردیشناسایی گریه معنی دارد

آیا عهد نبستید که او را بشناسید؟ و حکم خدا در مورد خون حسین انجام گرفت.)اراده الهی بود(  را به ثمن بخس فروخته اید.

در قیامت حسرت خواهید خورد و  )یاری نکنید( اگر گریه نکنید حاضر شوید و گریه کنید. ...در مجالس ذکر مصیبت ما

اگر با شفیع شباهت داشته باشید و چیزی از او در وجود شما باشد و با او  کسی شفیع شما نخواهد بود.)شفیع یعنی جفت شدن.

ه آنان آیات ما را ب، اولیای ما می گویند آنها م ردندکشته شدن  ...کسانی که بعد از هماهنگی داشته باشید شفاعت می شوید.(

هور نمی که باب و(هل مق.)چند مثال از کسانی که یوسف را به ثمن بخس فروختند.(آیا خدا به شما یاد نداد  ثمن بخس فروخته اند

ه حول در آن بابی ک ،می کنیمد و به حساب شما رسیدگی شود ؟ آیا یاد نداد که ابواب و(هل أحیاء هستند؟به سوی ما باز می گردی

ه ما پوست ب چرا در تأویل قرآن تدبّر نمی کنید؟ باء)حضرت بهاءو(هل( مکتوب است. )رجعت واقع شد(...شما را چه می شود؟

و به ما را در صراط جحیم می ایستان د به زودی خدا ش پوست)جزء به جزء( و مو به مو به حساب شما رسیدگی می کنیم.

. همه شما بدون استثناء وارد آن می شوید.این حکم )که چرا ارزان فروختید؟(بازخواست می کند–بنده ما -رشدت در مورد ذک

)در قرآن است که همه حتی پیامبران در  بعد ما کسانی را که متّقی هستند نجات می دهیم و بقیه را وا می گذاریم الهی است.

اگر نیکی کنید به خود  ( و خدا ذره ای به بندگان ظلم نمی کند.141یونس  .جهنم هستند .بعد خدا انبیا و رسل را نجات می دهد

ما امر کردیم به مالئکه  اعراض( هستید.-حیات روحانی( هستید و اگر بدی کنید حول نار)جهنم-)معرفت کرده اید  وحول ماء

به جز ابلیس که إبا کرد و به این جهت که به آدمل باب سجده کنند و همه در ارض فواد )باالترین رتبه ایمانی( سجده کردند  

دایی و خ. ای قرة العین بگو ارزاز آن باب مردود و رانده شد....بگو حفظ کنید انفس خود را بر کلمه اکبر در دعای حفظ و حل 

ر نفس دتکبیر بگو به او  .است و ل م ی للد و ل م یول د است و شریکی در فرمانروایی نداردصمد  .است که جز او خدایی نیست

و بابیت. تکبیر رتبه بابیت است که  امامت، نبوت، :الوهیت توحید ذکر شده ۀهمان است که در چهار مقام و رتبباب.)آن آدم 

ی حتهمین رتبه هم مورد رضا و قبول است.،به جهت عدم استعداد روحانی مردمو  و(هل در باب تجلی کرده ،در رتبه تکبیر

ین کچون بدون إذن و دلیل در حول باب کفر ورزیدند. این مشر و بریده شد. کفار بریده باد (...دستاناین قیمت هم قبول است.

 و سنگ و آهن جهنم هستند. قرآن دوباره به جهنم بر می گردندو مطابق کالم  بهره ای از کتاب الهی ندارند

 

با آب کافور و دیگری از ماء  ایمه )اشاره به دو چشمه که خدا در اختیار حضرت قرار داده می کنند:یکی چشسوره ماء-22

 طهور(

نّا لِیوُسفَ  ِِ و لِنُ "و قاَل الِذی اشتَریهُ ِمن ِمصٍر ِِلمَرأتِِه أکِرمی َمثواهُ َعسی أن یَنفََعنا أو نَتَِّخَذهُ َولَداً .َکذلَک َمکَّ لََّمهُ عَ  فِی اِلر

 النّاِس ال یَعلَموَن "وهللاُ غالٌِب َعلی أمِرِه و لِکنَّ أکثََر ِمن تأویِل اِلحادیِث 
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)و عزیز مصر که یوسف را خریده بود به زنش گفت :او را گرامی بدار.زود است که به ما سود برساند یا او را به فرزندی 

س به هر ک-وخدا بر امرش غالب استبه او از تأویل أحادیث آموختیم  این چنین یوسف را در ارض مقتدر کردیم و بپذیریم.

 ولی بیشتر مردم نمی دانند(. -حتی  سلطنت و رسالت د می دهد.هر جایگاهی بخواه

و مقدر کردیم موت را در سبیل علّی که دو بار صورت  به طور محتوم، حول باب، ر کردیم موت را به حکم کتابما مقد

-ن( طبق ارض )قلوببگیرد.)دوظهور پی در پی که مردم باید در مقابل هر کدام بمیرند و تسلیم شوند( خدا آسمان ها را )ادیا

اب خدا در مورد ب فرینش و ابداعل در آ استمرار ظهورات(-به های مختلفاین عالم( طبقه طبقه آفرید.)دارای رت-استعداد ایمانی

است. بگو  توجه  خلق شده ،ه طبقه طبقه است و استمرار داردهیچ چیزی نمی بینی مگر آن که مطابق همان روش الهی ک

)ظهور حضرت اعلی کامل  چیزی در خلقت خدا می بینید که کاستی و نقصان و فتور داشته باشد؟آیا ، کنید به حول نار

اشاره -قطب بهاء)ماء و نار یک جا است ۀ( بر می گردد حول ماء در نقط(هرگز هرگز .همه نگاهشان به سوی تو)و(هل.است

سنگ ، نجومی را)علماء( و برای آن نجوم دین قبل(به وحدت دو ظهور(...ما به حق به إذن خدا مقدر کردیم برای آسمان دنیا )

)هر وقت کلمة و(هل ، قت کلمه ای از عمق اکبر می شنوندهر و (14)صافات هایی در آسمان که به طرف آنها پرت می شوند

 یگیرند.)تابوت معانو مانند سرب گداخته در درون تابوت)دین قبل( آتش می  فریادی از عمق جان می کشند را می شنوند(

گرفته احکام ن آد ودر ظهور بعد روح از از جمله سینه مظهر امر که الواح و آثار در آن قرار و سکینه می یاب .دیگر هم دارد

فوجی داخل می شوند و فوجی خارج می گردند.)هر وقت  ،شود کلمه سّری بر سّر نوشته شده می شود( ...هر وقت إلقاء می

جدید می شوند و عده ای که در دین قبل جزء مومنان بودند از جرگه مومنان خارج می کلمه الهی می آید  عده ای داخل دین 

 ایمان نمی آورند (.-شوند

 تچه که به ذات امر آگاه است چگونه ممکن است به کیفی ،بدانید او به خلقت خود آگاه است...*)اشاره به  غالب  علی أمره( 

ود در مشت خ، حال پرواز در آسمان را می گیریم در ۀیا نمی بینید چگونه پرندباشد؟ آآگاه ن، آنچه خود آفریده و ابداع کرده

تا  مقام آنها را می گیرد.(ن، )مومنان ودین تحت اراده الهی است.هر وقت بخواهد با تغییر دی-از طریق مظهر امر-بر باب

.هر الم مشیت به اراده الهی استاز ع )ظهور و ارسال مظاهر امر حرکت برگ های درخت کافور را به شما یاد دهد ۀنحو

-ایمان-)باز دارنده رحمت (2)فاطر اهد آنها را می فرستد.(آیا جز خدا کسی هست که او را از این کار باز دارد؟ووقت بخ

خودش می دهد خودش هم می گیرد.إمساک نقطه مقابل ارسال است.ارسال یعنی نزول آیات(...آیا به  خدا فقط خودش است.

 ،داو نمی بینآیا کسی که به خدا ناظر است و چیزی را با  از این باب که در بین شماست ایمان می آورید؟ باب دیگری غیر

...خدا شما را از بگو علم از جانب خداست و او شاهد و علیم است. همانند کسی است که به ناحق جز نفس خود را نمی بیند؟

دا کسی یا غیر از خستعدادشناخت و رتبه های ایمانی( آا شاکر باشید.)احول باب آفرید و برای شما أفئده و أبصار مقدر کرد ت

در  ،سلسال برای بندگانش استاو ساقی از چشمه  تا بنوشید؟ بدهد می تواند در دنیا به شما آب کافور )آیات و حقایق الهیه(

 من جز او را عبادت-این که او حق استبا وجود -آن باب. ...ای قرة العین به مشرکین بگو  اگر شما و(هل را عبادت نمی کنید

 -8سوره کافرون-از دین ما در قرآن یک تعبیر برای ما.) پس ،ماءدین شما برای خودتان باشد و دین خالص حول  نخواهم کرد.

 دین خالص است.(

 طهورری این ماءل کافور که حول ماء آشکار است و دیگ ۀیکی این چشم :دا دوچشمه را در دستانت قرار دادخ ...ای قرة العین

حضرت بهاءو(هل یا   ،ه نار پنهانحضرت باب و چشم، ل نار پنهان است.)چشمه ماء آشکاراز چشمه م سجور و لبالب که حو

یا تعالیم جسمانی و  ،معانی پنهان در پشت ظاهر کلمات دو جنبه از آیات الهی که یکی ظاهر آن است و دیگری حقایق و

ور تو جز آنچه را ما در دو ط .پس مردم را زنده کن به این دو آبلیم اخالقی روحانی ...(انسانی و اجتماعی و دیگری تعا

ظهور -خواستیم نمی خواهی.  و خدا برای قریش)مسلمانان (دو سفر واجب کرد:یکی سفر زمستانی در آب کافور )چشمه اولی

 وظهور حضرت بهاءو(هل که  شمه دومیانی در ماء کوثر طهور) چحضرت اعلی هنوز زمستان است.( و دیگری سفر تابست

نوشانید به شما در همین و از آب آن  های فردوس داد تابستان است.( پس عبادت کنید رّب این باب را که به شما از نعمت

آیا جز او کسی هست شما را از خوف ایمن سازد؟ بگو به مشرکینی که  دنیا.)در همین عالم این موهبت شامل حال شما شده.(
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: موت ند در درگاهدر حالی که آن خدایان در حد مقبره هایی هست ۀو(هل را برای خود قرار می دهند نی از هر چیز غیر ازخدایا

ّجیلل  ب حات چه کردیم؟ آنان را با سل ( از خدا 1إشارات الهیه سنگ باران کردیم.)فیل ای اهل ارض آیا ندیدید ما با اصحاب س 

این باب )نه از طریق اشارات و سبحات . این راه درست ایمان به مظاهر امر است.(خدا بترسید و داخل ابواب شوید از طریق 

یل)عمیق ترین چاه جهنم( را در آتش م حط مه)یکی از طبقات جهنم( در قعر تابوت  برای کسانی که راه درست  مقدر کرد و 

 را پیدا نکردند.

لهیه ا ۀداخل ل جّ که  )عزیز مصر( و زمین کشیده شده. کسانی آسمان...*این نار موقده الهی و صراطش است که در راه های 

وی آنها یوسف را خریدند  از سرزمین مصر به اذن کتاب و کار خوبی کردند .در آن ارض احدیه  ، شدند با انقطاع از ما سل

ا فایده برساند یا او ر : جایگاه او را بزرگ بدارید تا از نزد خدا برای مازن عزیز مصر ( می گویند-)زلیخا به نفس خودشان

از  به سّری ،ارض باب جایگاهی بزرگ دادیم )به فرزندی ( بپذیریم و کسب کنیم. ما یوسف را در به عنوان آیه ای از باب

)یوسف هنوز در موزیم. آمی  ،خدا اراده کرده انجام شود حرفی پنهان از حروفی را که، و به او از تاویل کتاب حول نار.

 حضرت باب نشانه ای از یوسف اصلی است .( .ستارض باب پنهان ا

 

 و برخی آیات دیگر را تفسیر می فرمایند.(آیاتی از سوره عصر )سوره عصر-23

 و َکذلَک نَجِزی الُمحِسنیَن "  دَّهُ آتَیناهُ ُحکماً و ِعلماً "و لَّما بَلََغ أشُ 

سن–این چنین به احسان کنندگان .و  )و چون یوسف به حد رشد رسید به او علم)لدنّی ( و حکم)رسالت( دادیم اداش پ -دارای ح 

 می دهیم.(

خدا  (تاب بیان و باب شامل حال همه شدهآن کتاب که شکی در آن نیست هدایتی برای همه اهل عالم است )حاال آیات و ک

شارات .)بام الکتاب بودهةو(هل از قدیم در تا مردم بدانند کلم کتاب را به حق در باره کسی که ذکرش را کرده بود نازل کرد.

 اول کلمه می آید بعد خدا .حضرت باب کلمة و(هل هستند.(-در انجیل می فرماید :کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود . -ظهورو(هل

خارج کند )هر چه در قلوب بندگان پنهان است  رض مقدر کردیم تا هر چه دارد ( ما زلزله را برای ا2)تفسیر سوره زلزله

ن بگو به م .أخبارش را برای باب بیان می کند آن وقت انسان می بیند که توی ارض چیست. و زمین همه زد.(بیرون بری

ان که نوحی شده اگر در ارض به اندازه مثقالی خوبی یا بدی باشد نتیجه اش را می بیند. آن اخبار مربوط به همین حاالست. آ

ت هم آنها از آن سّری که در باب است راضی هستند.)از آن نعمتی که هم باب از آنان راضی اس ،صالحات را انجام می دهند

 ...(21مجادله-144توبه-119به صورت باب به آنها داده شده.(آنها اهل فردوس اند. )مائده

و بی خبریل دور بودن از یوم ظهور( که مشرکین در مستی و بی هوشی زمان و ...)در تفسیر سوره عصر( قسم به عصر)

هوت مانده اند . به جز کسانی که توبه کردند و باز گشتند به سوی باب از حول نار)باب( با حالت خضوع و مب، این باب

لب ق ۀیک نوری بود که بر آین ور فؤاد مشهود بود.)کوه طور =شناخت حقیقی .. بگو من همان نوری هستم که در طستایش

 (حضرت بهاء و(هل تابید و به شکل نار بر حضرت موسی ظاهر شد.

 آتش جهنم را می دیدید که شما را از هر ،م الیقین( به خود نگاه می کردید)عل ....)سوره تکاثر( قسم به ربّتان اگر با علم باب

طرف فرا گرفته.سپس با عین الیقین می دیدید و می فهمیدید که آن شمس حقیقت مانند خورشید در وسط آسمان واضحاً می 

 درخشد.

مومنان( و م غیرات)هجوم فارلسان(به اذن ما حول ماء می تازند)برجسته ترین  -)اسب سواران...)سوره عادیات( عادیات

بر حکم اشارات )گر چه با کمک و یا استدالل ...( حول ماء قدحی بر می دارند.)مومنانی که از گروه قبلی رتبه  (آورندگان

دارند.( و انسان کسی است که حول ماء جمع شده ایمانی پایین تری دارند ولی به هر حال سهمی از ایمان و فیض الهی 
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باشد.)هر کس حول آیات الهی و باب گرد آید .این گروه هم از دو گروه قبلی پایین ترند ولی باز مورد قبولند.(و حیوان به حق 

ها غیر مومنان که این –کسی است که  حول نار پرت شده است.)از اطراف باب دور شده به حول نار پرتاب شده اند 

ا را از ذکر در یوم قیامت شم هرگز چنین نیست. مردودند.( آیا خدا به آنچه در قلوب و صدور خطور می کند آگاه نیست؟

و ما در یوم فصل خبر دادیم از آنچه شما گمان می کنید.)فاصله و تمایز می نهیم بین پندار و تصور  همه آن ها با خبر می کند

 با واقعیت(. ،شما

 ،0، تکاثرحضرت اعلی ( در حول قارعه)حضرت بهاءو(هل( بازخواست می شوید. ) در قرآن-از قارعه )کوبنده قسم به خدا شما

می فرماید در آن روز شما از نعیم سؤال می شوید. .اینجا  می فرماید از قارعه سؤال می شوید.( که آیا کسی حول نار غیر 

کوه ها مانند پشمل زده وحدت دو ظهور ( در آن روز که –است. از باب مذکور هست؟ )راه شناخت جمال قدم از طریق باب 

امر باب را به شما خواهیم شناساند. ولی هر کس أفئده اش بر این تغییر آرام گرفت)تغییر را فهمید و پذیرفت( او  ،شده شوند

ای او را از اشاره  ولی هر کس که عبری است( در حول ماء است، ریشه کلمه -یان )فرشتگان مقرَّبدر سر خوشی ک ّروب

ب کرد حت ج  ب حات جالل و باورهایش او را شناسایی ظهور باز داشت.( او از اصحاب نار در قعر سجیّن)دین قبل(  ، اشاره م  )س 

 مذکور است.

ط هِّر است نازل ،...ای اهل کتاب )بابی ها( د ش دین را دچارتفرقه نکنید بعد از این که این  کتاب الهی که آیات وسطور آن م 

و خدا در آن سّر همه کتب ق یِّمه و کتب استوار الهی را نهفته است. کسی به راز آن پی نمی برد مگر آن که باب آن را آشکار 

کند....ای عباد رحمن آیا این کلمه اکبر جز این حکم می کند که کسی غیر از خدا را خالصانه نپرستید  ودین حنیف و حقیقی 

 ،راط و(هل حقیقی است تجاوز نمایدکه در همه الواح الهی مکتوب است. هر کس از آن کلمه که ص داشته باشید.از طریق ابواب

از بدترین مردم است و در مرکز نار وارد می شود....ای قرة العین ما صدر تو را در امر انشراح و وسعت دادیم تا به همه 

 حقایق بدیع آگاه شوی.

ان زمان ایجادش  وبدون طی مراحل کمال و بدون طی مراحل جمع و تفریق )اگر ...*خدا یوسف را به حد بلوغ رساند از هم

ن ولی در مورد مظهر امر و یوسف چنین نیست.او ک   ،کمال را طی می کندچه هر چه در عالم خلق است مراحل مختلف 

در  مراتب تفصیل است.، آنجایی که مراتب به وجود می آیدف ی کون است.از اول کامل است. مقام حق مقام جمع است ولی 

خود رسیده کسی سجده می کند که به مقام شناخت مسجود  قرآن هر جا صحبت از امر است به صورت کن فیکون است.

 این رشد به او داده می شود . ،ی که به مقام عبودیت رسیده باشدکس .باشد

 ی داده شد.( و به او علم و حکم خود را دادیم.م لک)قدرت و سلطنت( و علم لدنّ  کمل *چون باب به مقام عبودیت رسید به او ح  

د رسیدن به ، م و مقصود از رسیدن به حد بلوغ)بهره ای از( همین علم و حکم را می دهی، به هر کس هم به او ایمان آور 

 عبودیت ماست.

 

 )اشاره به لیلة القدر می فرمایند.(سوره قَدر -24

ِسه و َغلَّقَِت اِلبواَب و قالَت َهیَت لََک قاَل َمعاَذهللاِ إنَّهُ َربّی أحَسَن َمثواَی إنَّهُ ال یُفلُِح "و راَوَدتهُ الَّتی ُهَو فی بَیتِها َعن نَف

 الظّالِموَن "

 و درها را بست و)زلیخا( گفت :من برای تو آماده ام. خواست از یوسف کام بگیرد، او بود ۀ)و آن زن که یوسف در خان

ی م )رب من چیزی بهتر از آنچه تو پیشنهاد می کنی به من جایگاه من نزد ربّم بهتر است. .یوسف گفت :پناه به خدا می برم

 (دهد( او ظالمان را نمی بخشد.

)قرآن( تا مردم بدانند رّب رحمن  طبق کتاب قبل، ف به حرف از لحاظ تنزیل و تاویلحر، ..ما کتاب را بر تو نازل کردیم.

که خدا به من وحی  نار در برگ هایی از این شاخه ها از حول، بشنوید ندای مرا ای اهل ارض آنها بر هر کاری تواناست.
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قدر می دانید؟ هرگز.  حول نار نازل شد. آیا چیزی در مورد حقیقت ،در شب قدر=باب ( 5کرد: من خدا هستم و ذکرل هاء )ه=

ل حد است.در حالی که او خودش محدودیت اه شأنل ت. محدود نیست . زیرا محدودیت هزار بار از همه ماه ها بهتر اس شب قدر

را تعیین می کند. مالئکه و روح در آن باب نازل می شوند. به صورت صف اندر صف مانند خطی ممتد....ای قرة العین 

و به مومنین بگو آیا صبح )ظهور  (طالع شد )شب قدر گذشت و صبح آمد.دورد بفرست به آنها )مالئکه و روح( زیرا فجر 

 ا بهاءو(هل( نزدیک نیست؟حضرت باب ی

جمع شدند . وحاال این ب ل د آباد  (ور امین )ظهور بعدیتون)دیانت موسی و عیسی( در آن طتین و ز ،...)سوره تین( ای مومنان

در آن طور امین که ظهور حضرت بهاءو(هل  ،نیستند زیرا آن دو جمع شدند  -نام دو کوه–است. )حاال دیگر تین و زیتون 

 ورات قبل حول ظهور جدید مجتمع شده اند.( یا ظه -است.

ما  آیه شناخت باب را در همه چیز گذاشتیم  و آن )توانایی شناخت ( در بهترین شکل خود است.)در وجود هر کس و *

اطر شما را به جهنم فرستادیم( به خ، رد کردیم.) چون استفاده نکردید زلیخایی گذاشته شده است( و سپس شما را به اسفل نار

جل.)گوساله به جای این که از آن آیه درست استفاده کنید. نادرست استفاده کردید( اگر -نقض عهد -نوشیدن شراب محبت عل

 بهترین داوران نیست؟ ،بگو آیا خدا در روز نزدیکل معاد( تکذیب کنند مردم تو را تکذیب کنند )در قرآن: دین را

دو باب دیگر هم قرار داد)شیخ احمد أحسایی و سید کاظم رشتی( و بعد از قبال ، ل ارض بدانید خدا همراه این باب...ای اه

تا شما را به این باب راهنمایی کنند.  ای قرة العین در امرت به خدا روی بیاور . چه که ، )مال حسین( ظهور هم یک باب

و تنمی شد. ...ای قرة العین برای  مردم همه بر کفر ایستاده اند.و اگر فضل و رحمت خدا نبود حتی یکی از آنان هرگز تزکیه

نّت فردوس  از دنیا)دین قبل( و نعمت های آن بهتر است. پس ایشان را به لقاء ،و شیعه تو )بابی ها( دار آخرت و(هل در ج 

 )لقاءو(هل( است.... که مقصود همان ترغیب کن

نی بح که قریب بود رسید .)اگر سیاره یا رهگذرانها حقیقت را بگویید :آن صآبه  ،ن بگو اگر سائلینی از باب دیدید*به مومنا

و از  دآنها بدون تو یتیم هستن .ها قهر نکنو از آنقرة العین به اهل عماء خشم نگیر ...ای  یا متحریان حقیقتی دیدید بگویید( 

شب رفت و رویش  ،آب رقیق در جام لطیف و نازک به آنها بده.)در حد استعداد روحانیشان حقایق را بگو(  ...ای اهل ارض

 حول با طلوع خورشید تجلی کرد  و امروز در نقطه ای از باالترین حد خود در حول ماء بر ماء، پرده ای کشیده شد  و روز

ظهور  و خدا هیچ مذکر و مؤنّثی را خلق نکرد مگر برای نار أفئده که حول بحر ناطق است )همه برای نار دیده می شود

ا کرد و از نار)جهنم( پرهیز بهاء( عطباب و از حّب نار)  شکه به نفس خود ی( و اما هر کس.حضرت بهاءو(هل خلق شده اند

سن از اهل رضوان مکتوب است ،کرد ی را تکذیب کرد  که همان ولی کسی که به باب ب خل ورزید و بر او برتری جست و ح 

ّجین محشور می شود.  ،باب است –برخاتم ابواب است )مثل خاتم النبیین خرت ...حکم دنیا و ا او از اهل جحیم در ارض سل

 آمد.(، حضرت اعلی ،مه باب ها تمام شدند چون خود بابه

 .طور در طور هستم ،اب به او نیکی و بدی را می آموزد و الهام می کند. من همان( هیچ کس نیست مگر آن که ب0...)شمس 

و امروز مشهود است. ن شمس از افق عماء طلوع کرد ( ایهمان تجلی کننده و جواب دهنده )کسی که با موسی صحبت کرد

وج در آن زمان مر ،در مورد حضرت بهاءو(هل بدانیماگر این بیان را .ک رتبه شمس هستند و در رتبه دیگر قمرو این قمر)در ی

 شما را به حقیقتاً دیانت باب بودند.( تجلی کرد و نورانی شد و تجلی آن متحقق شد....ای قرة العین بگو من باب و(هل هستم که 

اذن خدا از چشمه طهور)حیات( سیراب می کنم. با آب ظهور بر جهت طور )مثل چشمه حضرت صالح هستم.( و به سوی 

ت نافلسون)سبقت گیرندگانآ ر ( ای ذکرو(هل بخوان به اسم رّب اعظمت  د1و 1( ...)علق 28سبقت می گیرند.)مطففین (ن باب م 

. بخوان و رّب تو آگاه تر است به آن چه در قلب تو ظاهر کرد  (: که خدایی جز او نیستنفس خودت)در نفس مظهر امر است

و بخوان خدا را در راه این باب که صراط است.و خدا از لحاظ شهادت دادن بر حق ترین گواه است.و ظاهر کن امر را به 

ه رنگ از درخت اشارت )امر الهی را کاذن خدا در حرف بسیار بسیار پوشیده و به لحن طیور عماء در برگ های قرمز 

م دا مرت در رتبه پایین تر وبه صورتی که برای مردم قابل درک و ملموس باشد بیان کن.( ،حاوی حقایق روحانی متعالی است
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حقیقت را در باره ذکر )حضرت اعلی و جمال قدم( بدانند  از زبان شیعه عربی محمدی ما )حضرت محمد در قرآن راجع به 

حضرت را از قوم و قبیله حضرت باب دانسته اند( و در همه الواح مکتوب است....ای مومنان آیا نمی –ر فرموده دو ظهو

ن اعمال ساقط و سرنگون وبی ارزش  نمی پذیرم و آ، انجام داده باشید غیر از باباگر در مسیری ، اعمال شما را دانید من

 بر خاک افتاده اند.(

قرار است آن سّر آشکار شود.(  می خواهی از سّر جلیل  بگو .چه که دریای بدیع الهی لبالب شده.)...*ای قرة العین هر چه را 

)در دو سوره قبل فرمودند اهل لجه احدیه یوسف را خریدند  ، )در ضمیر یوسف( از نفس او بوداو  ن اشاره ای که در بیتو آ

از  خواست ،ف را خدا گذاشته بود( .آن اشارهن آیه از نفس یوس( از خدا.)آگفتند او را گرامی بدار -زلیخا-نو به نفس خودشا

سبحات جالل)زلیخا( گفت: من برای تو هستم که سّری )نشانه ای(از آن سّر بسیار  او کام بگیرد و در را از ظهور باب بست.

است از آنچه تو داری  و یوسف گفت:پناه بر خدا می برم . جای من نزد رّب خودم بهتر .سیار پنهان را در وجود خودم دارمب

 و خدا عمل کسانی را که به او به حق اکبر اشاره می کنند صالح نمی داند. چه تو داری برای من حرام شده استآن

})حضرت اعلی دارای مقامی بلند بودند یعنی مقام جالل یا مقام سبحات جالل  و مقام اشاره. ولی مشتاق وصال به مقام باالتر 

اره ل یااشجالسبحات  .کشمکش در درون خود حضرت باب بود یا مقام جمال یا مقام جمال قدم  بودند .این یعنی مقام حق اکبر

در را می بندد تا فقط خودش مطرح باشد )یا به جهت عدم استعداد روحانی مردم( و می گوید :من که هستم )همین رتبه بابیت 

ت  بله او خوب اس .م که نشانی از آن سّر پنهان دارمن که هستمی گفت م .کافیست( می خواست خودش مطرح باشدیا قائمیت 

بین ناکافی است. هم حضرت باب و هم حضرت بهاءو(هل یوسف هستند  ولی یک لباس نازک حری ،برای ابرار  رولی برای مقرَّ

جالل  یا نفس را در این سوره اشاره و سبحات  حضرت باب دنبال آن یوسف اصلی بودند. .یعنی اشاره بین آنها وجود دارد

ّر  .ی فرماید که یوسف  در بیت او بودبه زلیخا تشبیه م زلیخا درها را می بندد و به یوسف می گوید من سّری از آن سّر م ستسل

و می گوید ربّم برای من جایگاه بهتری از آنچه تو پیشنهاد می کنی در نظر  وسف توجهی به سبحات جالل نمی کندی را دارم.

تو پیشنهاد می کنی برای من حرام است.)خدا اراده کرده من مبشر ظهور کلی الهی باشم( و خدا کار م شیرین  این که گرفته.

ظلم یعنی چیزی را در جایگاه شایسته خود قرار ندادن و از آن محروم کردن. در ل حق اکبر صالح نمی داند. را در مقاب

یّئات المق ّربین.، تو نیست. حسنات االبرار ۀایستاین سبحات جالل ش، بر حق اکبر که خیلی بزرگ تر استبرا ا زمان ت س 

تالش ، ی برای رسیدن به جمال و حق اکبرو این خودش عظ مت دارد  ول به حدی از جالل و شکوه رسیده ایمحضرت اعلی 

 هنوز اصل .اولی سبحات است، هر دو خوب است ولی نسبت به دومیو تمایل داریم. جایگاه حضرت باب و حضرت بهاءو(هل 

 کاری نیامده بود.({

 

 یعنی نگین عقیق قرمز تشبیه می فرمایند.(، را به خاتم-مومنان اولیه–ابقین )مقام سسوره خاتَم -25

وَء و الفَحشاَء إنَّهُ ِمن ِعباِدنَا ال لَو ال أن َرآ بُرهاَن َربِِّه  "و لَقَد َهمَّت بِِه و َهمَّ بِها   ُمخلِصیَن "َکذلَِک لِنَصِرَف َعنهُ السُّ

اگر برهان ربّش را نمی دید. چنین کردیم )برهان رّب را به ، اهتمام کرد و یوسف به سمت زلیخا)و زلیخا به سمت یوسف 

 تا بدی و فحشاء را از یوسف دور کنیم. او از بندگان مخلص ماست.( یوسف نشان دادیم.(

 ،ن روز جز خدای قادرو آ کامال متالشی و پراکنده می کنیم ...آیا از اعمال خود نمی ترسید در یوم فصل؟ به زودی شما را

خلق جدید شوید.(خدا هیچ چیز را از هیچ کس قبول نمی ، شدنکسی را برای کمک پیدا نمی کنید.)کمک کند بعد از متالشی 

 از ت بهاء و(هلیا شناخت حضر–به نزد باب از راه  باب که خالص بر حق است.)از طریق باب الباب  کند مگر این که بیاورد

 طریق حضرت باب(

قسم نخورید به اسم اکبر یعنی این بلد امین و این علّی عظیم )حضرت اعلی( .مقام او بسیار ، ...)سوره ب ل د( ای اهل ارض

که در ام الکتاب در –این بلد حرام الهی -بگو فقط من هستم که اجازه دارم و برایم حالل است در این بلد حرام عظیم است.
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یا خدا شما را خلق نکرد و قدر و استعداد)ورود وزیستن( در این بلد مستقر را به شما زندگی کنم. ..بگو آ، فؤاد است ارض

 د با حالتپس چرا داخل این باب نمی شوی قرار داد.(–حضرت اعلی –)خدا شما را هم مستعد شناختن این بلد مستق ر  ؟دادن

د ب د–ی فرماید  خدا انسان را در رنج آفرید م ،1،بلد؟ )در قرآنسجده برای خداوند أح  فرماید مستعد استقرار این جا می  -فی ک 

و آیا خدا بگ اعمال آنها را نمی بیند؟ هرگز چنین نیست.، اشد. (آیا مردم می پندارند ذکر. شاید اشاره به سختی راه بدر این بلد

در دو اسم قدیمی بلند مرتبه )علی محمد و حسین علی .در ؟ تا بدانید از حکم باب ا دو چشم و یک زبان و دو لب ندادبه شم

 .( ،یکی اندواقع این دو اسم یعنی باب اکبر که حضرت بهاءو(هل هستند و باب که حضرت اعلی اند

مال ( ای قرة العین بگو  خدا حکم ورتبه  اصحابل  ،یمین اصحابل  ،السابقون ...)صحبت از سه گروه مردم است.السابقون   شل

کین را در نگینی از ومشر از جنس عقیق قرمز معین کرد ومؤمنین را در مروارید زرد رنگ  -اتمخ –ا در نگینی سابقین ر

 خدا متعالی و محیط است. و خدا حکم وتکلیف آن را در دست تو قرار داد که هر طور می خواهی انجام دهی.آهن سبز رنگ 

از ماه حرام یعنی روز عاشورا ظاهر شده.)صبح روز  م شب در ده  فجری هستی که بعد از ...)سوره فجر (ای قرة العین تو 

تر هستی مه مردان اهل بیت کشته شده بودندبعد از عاشورا که ه . یا تو فجری هستی که بعد از آن ده شب می آیی. (و تو و 

بگو من فاعل هستم  . )طاق ؟؟(که بعد از دو رکعت از شفع و جفت شدن آشکار شدی .بعد از آن شب حول نار ظاهر شده ای

رین )یکی از آن دو ظهور پی و یکی از آن دو مرکو ان قبل هستم.(در دو نقطه از اولین) مذکور در ادی، به اذن خدا ز از آخل

ر الّزمان بیاید. ( و من  ید و کور توح .)رابط بین دو کور هستم.نار هستم در الف قائم بین دو بحردر پی که قرار است در آخل

دین خودشان( و نجات دادم -)دین قبل من غرق کردم فرعون و عاد و ثمود را به اذن خدا در یکی از دو خلیج.کور وحدت.( 

دو سّر هستم و ظهوری از دو ظهور. من حقیقت  )دین جدید(  و من سّری از .ا در یکی از دو نهرنوح و ابراهیم و موسی ر

سمان گشوده شود. )دو دین قبل نسخ گردد و دین جدید بیاید.( و ذکر آنگاه که دو زمین تّکه تّکه شوند و آ، در دو اسم هستم

ومن حکم  صف می آیند در دو فوج و دو گروه که روح ومالئکه صف اندر  آن روز روز حق است نطق کند در دو طور.

و دو قمر در د می کنم بر مؤمنین که دو باغ داشته باشند  و حکم می کنم بر مشرکین که محکوم شوند به حکم همان شمس و

: ای نفس ه ای که ایستاده در حضور دو باب(  و من در دو مقام و جایگاه و مرتبه می گویم به نفس مطمئنّ 5جهنم)رحمن

 االکبر در آنجا مکتوب است.)حضرت اعلی را شناختی .حاال به حضور حضرت باز گرد به مقام قدس  و ذکر و(هل، مطمئنّه

همه  -ت مذکور در فوقاز جمله آیا–...ای اهل ارض آیا توجه نمی کنید همه آیات قرآن  (  )پایان سوره فجر بهاءو(هل برس.(

 نازل شده و اشاره پنهانی به او دارد ؟ )برای معرفت( حول ماء ،در شأن ذکر

روز  در آن ؟از نزد باب حول باب و محمود است را شنیده ای که (حدیث غاشیه)پوشاننده و عالم گیر ...)سوره غاشیه( آیا

. ولی  خدا نسبت به غبار ذلّت آنها را فرا می گیرد ،بر خاضع است. ولی اگر توقف کنندوجوه مومنین در حضور ذکر اک

در آن روز وجوه مشرکین در حجاب هایی از آتش در حول نار پنهان است و خدا برای آنها طعامی جز  .ین رحیم استمومن

 ق می کند و نه از چیزی بی نیاز می سازد.از چشمه داغ مقّدر نکرده که آنها را نه چا

در آسمان عرش هستم و هیچ کاری انجام نمی دهید مگر آنکه از  (ای قرة العین بگو من طارق )ستاره درخشان (1...)طارق

جانب خدا به سرعت حفظ و ثبت می شود.)توسط مظهر امر آن کار شما در لوح محفوظ ثبت می شود.(....آیا انسان تفکر 

د که قبال)در شریعت قبل( چگونه خلق )روحانی ( شد؟ در حالی که هیچ نبود.)قبل از آن هیچ بهره ای از آن تعالیم نمی کن

توسط مظهر امر در آن ظهور( خلق  ،شیدن قطره ای از آب کافور )آیاتروحانی نداشت.هیچ جایگاهی نداشت.( ما او را با پا

که حضرت اعلی و جمال قدم ، یا فس) در ظاهر اشاره به پدر و مادرن دو نکردیم. جسم انسان را توسط آبی از دو آب ما بی

داند خاک برگر( آفریدیم.  پس موالیتان می تواند شما را دوباره به همان جایگاه اول و رتبه هستندپدر و مادر روحانی مومنان 

 باره بیافریند.(.)و دو

 ،ادت می دهید به حقانیت ذکر اکبرآن وقت می بینید و شه .ر کردیمقیامت برای انفس شما آشکا....* ما راز درون را در یوم 

 فقط خود را گول می زنید ،اگر کید کنید و ایمان نیاورید  به واسطه آنچه خدا از آیه شناخت او در انفس شما ودیعه گذاشته.
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ولی همان طور که از قبل  (دد ذکر و(هل اعظم را گول می زنیفکرنکنید داری در شما هم هست. .)چون آیه حق در همه هست

 .تواند. به داشته های خود ننازید دوباره هم می ،ودید )بهره ای از تعالیم نداشتید( و خدا شما را خلق روحانی کردچیزی نب

 همه آنچه در آسمان و زمین است نزد من مثل خانه عنکبوت است .

ر و آنها جذب یوسف شدند. به خاطرد ی یوسف توجه نکولهمه مظاهر جمال جمع شدند  .جاذبه دارد .) زن مظهر جمال است

ن ریهلم آیا ،این جاذبه هلم زنان مظهر کید هستند. در آیهء س  ظور از کنز می فرمایند مندر تفسیر کنت  ،تلنا فلی اآلفاق و فی أنف سل

در  .یدو ألست گفتودید  شما به حقانیت حضرت بهاءو(هل و شناخت ایشان اعتراف نم ،این است که در فطرت توحید ،در انفس

 ظهور جمال قدم آن ألست ظاهر می شود. خالصه آن کشمکش در درون است. در درون یک نفر است. (

 

 )طعام حالل الهی(سوره ِحّل -26

وًء إاّل أن یُسَجَن أو َعذاٌب قالَت ما َجزاُء َمن أراَد بِأهلَِک سألفَیا َسیَِّدها لََدی الباِب  "و استَبَقَا الباَب و قَدَّت قَمیَصهُ ِمن ُدبٍُر و

 ألیٌم "

و هر دو دیدند آقای آن زن را آن  پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد و زلیخاو زلیخا هر دو به طرف در دویدند )و یوسف 

جز اینکه زندانی شود یا عذاب  اده و اهل تو نظر سوء داشته باشد؟طرف در. زلیخا گفت: چیست مجازات کسی که به خانو

 ناک.(درد

ما در فرقان)قرآن( راه های رسیدن و شناخت باب را نشان دادیم. پس شما راهی برای رسیدن به صاحب  ...)سوره بروج(

شما را نیافریدیم مگر برای شناخت و(هل  که غیب آسمان ها و زمین برای اوست )غیب : آنچه هنوز مخفی  عرش اختیار کنید.

ین آسمان )حضرت اعلی و مظاهر مقدسه...( برای ا ،ادیان ،تعالیم ،ه :احکاماز جمل است و می تواند در آینده آشکار شود.

رتبه های مختلف ایمانی برای مومنان که بر حسب –در ام الکتاب برج هایی است.)خانه های بلند گوناگون  (دیانت باب

 میثاق هایی است. وبرای این شاهد (و برای این یوم )ظهور حضرت اعلی استعداد و تالش به حقایق مختلفی دست می یابند.(

آورند و عمل صالحات انجام  )حضرت اعلی( در همه الواح شواهدی است.)بشارات همه کتب مقدسه ( کسانی که به و(هل ایمان

آنها در بیت و(هلل ودود )حضرت اعلی( بخشیده می شوند.)کسانی که به حضرت اعلی ایمان آورند بخشیده می شوند.(  ،دهند

راءل هر دینی  11)آیه رل باب آفرید. و خدا از و  و  به انسان ها -در پس هر دینی-سوره بروج( و(هل قرآن را در لوح محفوظ از ص 

احاطه دارد )به اعمال بندگان ناظر است.( ای اهل ارض از ب طش و مؤاخذه و انتقام این غالم عربی مدنی بترسید.)حضرت 

ت که او را بشناسد و ایمان و مدینه الهی و دین جدید آورده اند. ( و هیچ کس نیساعلی که جوان وسید و از شهر شیراز هستند 

حول ماء وارد می شود....او معروف است )شناخته می شود( از طریق آیات بدیعه ، مگر آنکه در فوز و عنایت بزرگ ،آورد

هستند که در رکن تکبیر و رتبه بابیت نازله از طرف خدا. او سّر و طلسمی است که در سطر مربّع است.)ایشان طلسم اعظم 

برانی را در همه کتابدر این عالم ظهور کرده.( اوست که حل  حول نار آشکار کرد.) اولین کسی که طعام الهی را ،  لِّ اول عل

 (دری به سوی شناخت حضرت بهاءو(هل است. حالل کرد.

د که اول کن یا کسی که فقط وقتی می تواند هدایت (آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند شایسته پیروی است15...)یونس

؟ ای مومنان چرا از مساکن خود که این باب است سفر خود را دور می کنید بعد از این که حقیقتی خودش هدایت شده باشد

وان یک پیرکه برایتان قوی و ثقیل است به نزدتان آمد؟ قسم به خدا مکانی غیر از این قریه ) قریه در قرآن به معنی دین و 

 دین است( ندارید . چرا راه دور می روید؟) آب در کوزه..(

...*خدا حرام کرد فالح و رستگاری را بر کسانی که ما را از پشت و وراءل باب می خواهند . از پشت در وارد خانه 

، وم قیامتم در یو حتّی دوست شیطان هه از راه راست و صحیح منحرف شده.(( آن عمل شیطان است. )ک109نشوید.)بقره 

 ولیّی جز خدا ندارد.)دوستی شیطان به کارش نمی آید.(...
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 .بر باب )یوسف( سبقت نگیرید -شما ربّ –آقای زلیخا( -ان ورسیدن به و(هل )سیدمومنان )زلیخا( برای شناخت و عرف * ای

شما را چه می شود؟ چرا به  اید.آن وقت پیراهن معرفت خود را از پشت پاره کرده ، چنین کاری به ذهن شما خطور کند اگر

ممنوعه  ،آن شجره .حیات نزدیک نشود ۀ؟)خدا با آدم عهد بست به آن شجرعهدی که خدا با شما بست اصال عمل نمی کنید

خدا گفت هنوز به طرف آن حرکت نکن بود. هنوز هنگام معرفت آن نرسیده بود. هنوز بشر برای درک آن آمادگی نداشت. 

بعد  .ا( پیراهن او را از پشت پاره کردآن وقت آن زن)زلیخ ،خبر داد وقتی که باب سبقت گرفتیوسف  ۀ( ولی خدا در قص

هر دو دیدند که  )یعنی جایگاه خودشان( ایستاده و آن دو نفر دیدند که آقای آن زن )حضرت بهاءو(هل( در نزد باب در آن باب

ا کنیم. منظور متعبیر می  ،را بخواهیم از کتاب خدا در تفسیرر چه . یعنی او آنجا بود.)وحدت دو ظهور( ما هاو آنجا ایستاده

مجرای آن ظهور بعدی است. خدا حکم کرد برای ، نار ۀکه این نقط نار است ۀره ای به نزدیک از نقطاشا ،از آن حقیقت دور

به غیر حق و از جهت غرور و باب به ما اشاره می کنند)غیر از طریق بلّر ( آنها لباس والیت ما را  کسانی که از پشت درل 

کبر خودشان پاره می کنند و آنها هستند که بلّر و نیکی ندارند و از پشت وارد خانه می شوند و نه از در و راه درست آن. 

گذر کردن و ایمان و دنباله روی از حضرت اعلی است نه این که بخواهند  ،اه رسیدن به ظهور حضرت بهاءو(هل)خالصه ر

جزای  ورت بهاءو(هل( کلمه سوء می گویند بزنند یا ایشان را دور بزنند ( این گونه کسان به سیدشان )یعنی حضاز ایشان جلو 

اول  :سیر خاص برای ظهورو(هل وجود داردآنها همان طور که زلیخا گفت  سجن)ماندن در دین قبل( یا عذاب است .)یک م

) یعنی شر این پدیده که مردم به هر چیزی  ما یوسف را از شّر آن .(مبشر ظهور کند تا مردم را آماده و مستعد شناخت او کند

و خودمان موجبات طغیان بیشتر آن را فراهم کردیم .)خدا به آدم و  غیر راه درست خودش دست پیدا کنند( نجات دادیماز 

که بشر آن را اختیار  ت حوا گفت به این شجره نزدیک نشوید ولی خودش می دانست که راه رسیدن به کمال همین گناه اس

( و عاقبت کار خوب است.)عاقبت این نافرمانی خوب است .این کار یعنی طغیان زلیخا به اختیار خود زلیخا بود .در کرد

أ و ل م ی حّب. خود کشته عاشقان راادعیه محبوب می فرمایند 97ص  یک یک نماز کرد.(  ءآنگاه بر جنازه ،: أراد  و ل م ی ش 

یر یقی غنی آن مخفی بود  و کسانی که از طرو این طغیان کردن ها را (خدا جلو جلو نوشته است. ولی مع)حکم این قضایا 

 غیر مومن( زندانی می کنیم–ن قبل حکم آنها آتش است و ما آنها را در تابوت آهنی )دی ،ذکر او به دنبال توحید می گردنداز 

 و خدا برایشان عذاب مهیا کرده است.

 

همانند  طالب تعجیل در ظهور حقیقت اند. -انوار ءل مال-که اهل آن از عوالم روحانی ایمانی است، )عالم أنوار سوره انوار -27

 زلیخا.(

 " " قاَل ِهَی راودتَنی َعن نَفسی و َشِهَد شاِهٌد ِمن أهلِها إن کاَن قَمیُصهُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصدَّقَت و ُهَو ِمَن الکاِذبینَ 

که از خویشاوندان زلیخا بود گفت اگر لباس یوسف از  -داور–و شاهدی  خواست از من کام بگیرد )یوسف گفت :زلیخا می

 جلو پاره شده باشد زلیخا راست می گوید و یوسف دروغ می گوید.(

مقدس است کسی که ذکر را در یک آن  )من نازل می کنم.( از نزد خدا به تدریج. ...این کتابی است که احکامش بر من است

-یتمش-ندای خدا را از برگهای شاخه کافور )سفید ،نزد خود بلند مرتبه فرمود. تو آنجا در حول نار بودی. ای اهل فردوساز 

را برای نفس خودم برپا داشتم. هیچ چیز نیست ذکر . می فرماید من خدایی هستم که هر امر( حول این شجره طور بشنویدمظ

خدا آگاه است که ما به مومنان در هر امری  نکه من آن را از آتش حفظ می کنم.که محفوظ باشد از امر او در آن باب مگر آ

ّر هستی. ست سل  ة)حضرت اعلی سر الهی و حضرت بهاءو(هل سر مستسر هستند( ...ای قرّ  اجازه می دهیم. و تو سّرو(هل در سّر م 

این کتاب حجت من است از جانب ط بگو فق العین چیزی از غیب را آشکار نکن تا مردم در باره آن دچار اختالف نشوند.

بزرگ ترین آیات از جانب خدا بر  کافر شود. حجت خدا بر حق است و آنهر کس بخواهد ایمان آورد و هر که بخواهد  .خدا

کوم آن وقت مح .در باره ذکر کلمه نا حقی بگویید حجت خدا بر عالمیان بعد از نزول این کتاب تمام شد. مبادا بنده اش است.

ة -او در وسط بیابانآتش هستید. خدا اراده کرد خلق کند نعمتی را بر برگی که خارج شده به اذن  به ردم تا م، فردوس –أجم 
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ای قرة العین حقیقت ذکر اکبر را....، مقام مومنان ( – 25ام)ر.ک. سوره ببینند و شهادت دهند در خط زرد متحرک در دو مق

( بپوشد و 1274)سال  74اعلی( که لباس صوف)پشمی ضخیم زرد رنگ( را تا اجازه بده به همان نعمت )ادعای حضرت 

در حق علی )حضرت اعلی (است. ...)مقام  ،ود و او نعمتی از حرف پنهان باءاو را منتظر است که اجازه بدهی تا ظاهر ش

ایستاده در مقابل  ،ورشید حقیقت در دو ظهور پی در پیحضرت اعلی:( من بر ذکر گواه هستم در روزی که خارج شود خ

ر در دو عالمی.)سلطان رسل( و تو خورشید آسمان از عرش  :خدا و ناطق به تو سّر اول هستی از بین دو گوهر و تو سطر آخل

مگر آنکه تو حرف اول از  ،یچ شیئ دیده نمی شود در دو عالم. هخط مستقیم از حق هستی در دو کور هستی در دو دوره. تو

ر و نوشته می شوند. ..خدا واجب کرد بر همه مسلمین ابالغ امر را به که در دو ظهور آشکا ،یسترف مستسر هبین دو ح

(  امرالهی-به این کتاب اکبر و به سوی ارض مقدس )مقّر حضرت اعلیهمه بالد. از اراضی خود خارج شوید و مردم را 

کاغذهای سفید با مداد طالیی سرخ رنگ خالص دعوت کنید. و اگر نمی توانید )که خودتان بروید( پس امر را بنویسید بر 

 بعد ،به همه بالد از شرق تا غرب عالم. این حکم محکم و شدید است....ای علما ،به ظهور الهی به عالی ترین شکل()اذعان 

ز ا من ابواب را )ائمه اطهار( برای شما فرستادم  ولی جز اندکی ،گر کتب جائز نیست. ...ای اهل ارضتدریس دی ،از کتاب

در زمان های گذشته احمد )شیخ احمد أحسایی( را فرستادم. و در زمان نزدیک تر کاظم را  مومنین از ایشان تبعیت نکردند.

آیا از  شما را چه می شود؟ ،)مسلمین( )سید کاظم رشتی( ولی از آن دو هم جز مخلصین شما تبعیت نکردند.ای اهل کتاب

ر مورد من از خدا اجازه ای گرفته اید؟ یا دارید به موجب حکم طاغوت عمل می کنید؟ آیا برای گناهانتان  د خدا نمی ترسید؟

 بر خاک نرم واحدی. ،خدا در مورد من و شما حکم می کندهم شما و هم معبودهایتان مشرکید به زودی 

یه شب یکی آیه روز( پس آ:یکی آیه شب و  ...ما برای دو باب در حول ماء دو آیه مقدر کردیم.)دو باب که هر دو آیه هستند.

ر دادیم.به عنوان هشداری آیه روز و ن هار ) حضرت باب( را قرا نرا محو کردیم.)دیانت قبل و ابواب آن را نسخ کردیم.( و ای

 خود را از ذکر کسب کنید. ۀتا بهر

 ةخ حسن زنوزی ( ای قرّ شی ،خلیل ،عبدالخالق علیم ،ص می فرمایند. از جمله جعفر علویاز اشخا ... )خطاباتی به چند تن

پدر جناب وحید؟(بگو : تو در صورتی راست می گویی و صادق هستی که  ،ه عالم جلیل جعفرعلوی )جعفر کشفیب، العین

ی بدون اری( نمی توان)زمین دین قبل را پشت سر بگذ هرگز نمی توانی بدون باب ارض را بشکافی. بر این باب سجده کنی.

ه است. اگر از امر او پیروی ذکر حقیقی از جانب خدا به وسیله کلمه اکبر برای همه عالمیان آمدکوه ها برسی.  ۀذکر به قلّ 

منتظر حق باش و  بر عالمیان قرار می دهیم  و در آخرت همراه ما خواهی بود. ،را در دنیا رکن بلند و استواری تو ،کنی

 ن.کاین غالم عربی را یاری  ،ذکر اکبر

خدا را در ورقه قرمز رنگ با رنگ محمدیه  .بال های خضوع و محبت را بگسترید الدین خود...ای مومنان در برابر و

و شما هم در حضور باب  خدا آنها را مورد غفران قرار دهدبخوانید ) شاید:همان طور که در قرآن ذکر شده دعا بخوانید( تا 

ا مورد رحمت قرار گیرید( و به آنها ا ف نگویید حول باب مورد رحمت قرار گیرید.)بعداز دعا و خضوع در برابر آنها, شم

دلچسب( حق آن دو بر بنده بسیار -در اطاعت آنها مانند یخ در روز داغ برقلبتان باشید.)مطیع و از ان دو نافرمانی نکنید.

ی( این عظیم است.) یک مفهوم پدر و مادر روحانی امت است یعنی مظهر امر و اول من آمن.(...ای اهل جّو) فضای روحان

کف هِّرة  ،کلمه اکبر )دین( و ما آسمان  است.برای امر الهی  -کوه بلند و استوار و یا ستاره درخشان در شب تاریک–م 

ی )حضرت اعل. سپس جای دادیم آسمان و زمین دین را بر خط حائل بین دو سطر وب( را به اسم حق تو بر پا کردیمارض)قل

 هستند.( ،ر وحدتوکور توحید و ک، خط حائل میان دو کور

 ،ولی آنها از وجود آن خبر دارند ،در تو ودیعه نهاده و پنهان است به مأل انوار قسمتی از حقیقتی را که خدا ،ای قرة العین*...

خدا می داند که هیچ چیز را به من نشان نداده مگر آنکه در آن فقط و فقط خدا را دیدم و با او هیچ چیز  بشناسان و نشان بده.

)مومنان اصرار داشتند حضرت اعلی حقایقی را بیان کنند و به آنها نشان دهند .به همین جهت پیراهن یوسف از  ندیدم.دیگر 

دا همان خن شاهد که قوم و خویش زلیخا بود رسیدن به کمال تخطی کردند.(... و آ پشت پاره شده بود.از اصل تدریجی بودنل 

 د.و اولیای اوست که شهادت بر حقانیت یوسف دا
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در این سوره بشارت به ایمان اعضای خانواده می  )بیاناتی خطاب به خانواده و بستگان خود می فرمایند.سوره قرابة  -28

فله  ن فسه ن س   (114بقره-دهند إاّل م 

 "و إن کاَن قَمیُصهُ قُدَّ ِمن ُدبٍُر فََکَذبَت و ُهَو ِمَن الّصاِدقیَن "

 زلیخا دروغ می گوید و یوسف راستگو است.(، ه بودد)ولی اگر پیراهن یوسف از پشت پاره ش

ف أحدیه، )حضرت باب( صحبت کرد ...حمد خدایی که با عبد ما )حقایق متعالی و بدیع( برتر از سطوری که مطلع  بر أحر 

ق نَّع به سّر اکبر)بر حضرت ا ،این کتابی که نازل شده ظهور آشکار کرده است. ی( در علحاوی حقایق پنهانی است بر سّر م 

روز. او بدیع السموات  14مشتمل بر اسرار عمیق و به تدریج در مدت ، قیم در طلوع روز یا ابتدای ظهورصراط مست

...ما مشاهده کردیم  (29)رحمناست.)به طریق ابداع( و هر روز )در هر دیانت و در هر ظهور( به شأنی متفاوت می آید.

به ، ما بر آنها در روز قیامت .ندان (از رجال خانواده ات )نزدیکان و خویشاوآنچه را در زمان هایی نوشته ای برای برخی 

صورت  . ما دیدیم تو بها هدایت می کند به صراط عزیز خودخدا به زودی آنها ر موجب مندرجات همان الواح حکم می کنیم.

نت حضرت( ...)به تاجرانی که با )محل سکو و نیز از طریق توقیعات نازله در ارض مقدسه. مکتوب به آنها پاسخ می دهی

نامه های تجاری به خط ذکر اکبر را مسترد دارید زیرا همه آنها الواح مقدسه هستند و  حضرت معامالت داشتند می فرمایند(

ما امروز مشاهده کردیم دست نوشته تو را )حضرت  خدا حرام کرده کسی چیزی از آنها در دستش باشد مگر به اذن خدا.

گان تو را تمان(. به  زودی خدا بسارسال شده برای یکی از بستگان به شهر خبیثه )شاید کر ۀبر ورق ،ه خط اکبرب اعلی را (

شامل بزرگ  ترهاوبعضی  -( خانواده حضرت114هدایت می کند. به جز کسی که خودش سفاهت و نادانی را برگزیند.)بقره

بعد از عرفان مقام ذکر که از کودکی در  است مهاجرت کنند.همراه حضرت به هر شهری که اراده الهی –از  کوچک تر ها 

 بهتر از انجام فرائض بسیار است. -توأم با إخالص–چه که لحظه ای بودن در کنار او  میان آنها بوده است.

یم ه...اسم ذکر ترکیبی از اسم دو حبیب است.)علی و محمد( و اسم پدرش نیز چنین است.)محمد رضا( و اسم پدر بزرگش ابرا

 پایان معهود ۀمطهَّره حفظ کرد تا به این نقط  موعود خود را در أصالبل  ،خداکه درش فاطمه است تا اثبات شود است و نام ما

نداشته باشد. ای بستگان ذکر خدا این غالم را در خاندانی از نجباء شریف و پاک ظاهر کرد تا کسی در امر او شکی  .رسید

ه . در حالی کر در اراضی شما )در خانواده شما(ن عبودیت بر افروخته و روئیده بر نقطه نااین شجره مبارکه به روغ ،اکبر

ل ک گون ۀمحض ۀنه از صفات قدسی .به جایگاه و رتبه او آگاه نیستیدشما  حقیقت او و نه از رفتار و  ۀاو و نه از احوال م 

تق ن او.او را نه به عنوان حق اکبر بلکه طور دیگر در حالی که او نفس حّجت در پیشگاه خدا  ی دوست دارید.حرکات محکمل م 

و در خواست ظهورش می شود)همه در مورد ایمان به او بازخواست  ؤال می شودمحسوب است. همان کسی که در باره اش س

 ممی بخشی اری کنید خطایای شما رااگر به او ایمان آورید و امرش را ی ،ند.(...ای بستگان آن کلمه عظیمهمی شوند و مسؤول

وید شو اگر به ذکر ما کافر  ضیرة القدس حول باب ساکن می شویدو در ح اب برای اعمال شما منظور می کنیمو دو برابر ثو

نیع برای شماست؟  و در آخرت هم جز و(هل یاوری نخواهید داشت. شما را دو بار عذاب می کنیم آیا کافی نیست که این فجر م 

. ما به اذن خدا پاداش شما را دو برابر می دهیم. ذکر عّز قدس صادر شده توبه کنید ا در مورداز آنچه به ناحق از انفس شم

ارت آنها بشو به  آنها را از نار کبیره بر حذر دار ...ای قرة العین به زنان خانواده ات حکم کلمه اکبر را برسان و ابالغ کن.

نّت رضوان ابدی است. ای مادر ، بده بعد از عهد اکبر تو در مورد نفس و(هل العلّی  ذکر )مادر حضرت( سالم خدا بر تو باد.ج 

 ،عینة الرا بدان. او در قبرت پاسخگوست. در یوم حشر مادر مومنین محسوبی. ای قرّ  -کلمه اکبر-صبور بودی. قدر پسرت

خروج از آن شهر و رفتن  ورحمن)شیراز( بمانند  ۀدر ب ل د ،فاطمه از اهل بیتت ۀو واجب گردان بر خانم های طاهر بنویس

 چه که ذکر یا محل سکونت حضرت...( در این سال عظیم بر آنها حرام است. تا وقتی اجازه داده شود.-به ارض مقدس)کربال

 ،ای مأل انوار اکبر به علم الهی چیزهایی در مورد اهل بیت  می داند که مردم جز حرف اندکی از علم کتاب را نمی دانند.

)حقیقت الهی در عالم مشیت( بر آن ارض حمراء )این عالم قضاء(  طه نار در این بحر محیط از آب سفیدندای مرا از نق
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سرمدیه با اسم حبیبه ای که همنام حبیب اول است.)نام همسر  عقد زناشویی بستم بر عرشل  ،بشنوید که جز من خدایی نیست

که آسمان و اهل رضوان را در یوم عهد بر آن گواه حضرت اعلی مثل نام همسر حضرت محمد است یعنی خدیجه ( و مالئ

قدر فضل ذکر اکبر را بدان. تو  .تو مانند هیچ کدام از نساء نیستی ،به از نزد محبوب در نزد حبیب منقرار دادم. ای حبی

دا حبوب خپیروی کردی از امر الهی. مقام عظیمی که از طرف کلمه قدیم به تو اعطا شد را بشناس. به همنشینی با حبیب م

ه در جلیل ۀو صابر باش. پسرت احمد نزد فاطمافتخار کن. همین فخر برایت کافی است. بر قضایای وارده بر ذکر و اهل ا

 بهشت قدس پرورش می یابد.

ر را وقتی که هنوز مستور گروه از مردم می فرمایند : گروه اول به باالترین رتبه شناخت رسیده اند و نو 5...)صحبت از 

در حالی که  ،از طرف کوه طور فوق منطقه بهاء می بینند.( کسانی که نور را می بینند ،طقه بهاء استفوق من، در طور

)مقام میم در کلمه محمد .یعنی باالترین رتبه برای مظهر امر  هنوز پنهان است آنان آن سّر را در ظهور باب در او می بینند.

جّریه را  همراه شجردوم مومنان:( ورقهء طالیی سرخ رنگ شد)گروه  .رتبه الوهیت. مقام افئده( قائلند . به ۀ ه به آتش ح 

م حضرت محمد یعنی حرف ح .این آنها حول مرکز میم هستند.)که می شود حرف دوم از اس .وجود آمده حول نار  می بینند

نع الهی است. رتبه نبوت  گروه مظهر امر را می بینند.(.  )گروه کتاب الهی را که به همراه شجره الهی است می بینند که ص 

آنها را بده. برسّر پنهان پوشیده بر سّر حول نار )از مقام خود مقداری  ۀبه بستگان خود از اهل عماء بهر سوم:( ای قرة العین

:( و م)گروه چهار. ائمیت خود را بر آنها آشکار کن.(مقام ق .ها را معین کن که رتبه سوم هستندبر آنها آشکار کن.جایگاه آن

)مسلمین و مومنانی که به تو محبت دارند( به طور حکمت آمیز از آن مقام و جایگاه پنهان خود  ،محبت ۀسلمین اهل ل جّ به م

 ( :)گروه پنجم  .به اندازه قطره ای از آبل پاشیده شده از جام طالی )زرد( آبدار به اذن خدا ذره ای آشکار کن.) مقام بابیّت (

( که در آسمانها و زمین و ما بین آن هستند به اندازه !ر راه ماندگان این راه الهی )کسانی که گیج و ویجندو به ابناء سبیل و د

ضیاستعداد و جایگ ر  باتل ع  ج  ها هم لطف داشته آناین گروه است.( إعطاء کن. )به  خضراء)رنگ سبز نماد ،اه آنها در تحت ح 

دم هنوز در غفلت و بی هوشی هستند و تو را . چه که مرز هم نگشاکامال ا حقایق ۀی قرة العین دست خود را در ارائباش.( ا

نوبت دیگری هم هست.)ظهور حضرت بهاء و(هل ( آن وقت ظاهر کن به صورت بسیار پنهانی و به  ،بعد از این دورهء ظهور

ن حمراء–اندازه سوراخ سوزن در طور اکبر  و خدا تو را  -می میرند که طوریون در برابر تابش ذره ای از آن نور مهیمل

و باید از طریق گر چه کالم الهی گفته می شود ولی چون هنوز خودش نیامده  .می کند )در ندای اول همه بیهوشندحفظ 

مردم نمی فهمند و بیهوش می شوند. ولی در ندای دوم خودش می آید و مردم پا می شوند و می بینند.(  ،استدالل ثابت کرد

ها از ندم با دیده تیز بین نگاه کن. آیا کسی را می بینی که بیهوش و بی خبر نباشد؟ به خدا قسم دیده ام آبه مر ،ای قرة العین

مثل م رده هستند مگر قلیلی از سابقین در عهد اکبر من. تازه آنها هم به تفاوت درجات از هم  ،بیهوشی در مورد خمر عزیز

ن سّر من بسیار سخت و ناهموار و صعب العبور است و جز یراه ا سبقت می گیرند.)درجات مختلفی دارند.( ای اهل ارض

نقاب  آنجا پوششآن را درک نمی کند.)اشاره به حدیث : حدیثنا صعب مستصعب(  ،ه فقط به خدا و قدرتش ناظر باشدکسی ک

د مشاهده می کند . بعد عبدر آسمان قدس از بهشت سینا، بدیع( نازک و رقیق و کم رنگ شده)حقایق  غلمان ها ۀها از چهر

ذره ای ازجمال رحمن را به اندازه یک سوراخ سوزن که خدا اجازه داده. ..ای قرة العین ما آسمان ها و زمین  را به اسم حق 

تو بر پا داشتیم و سپس آن دو را قرار دادیم بر خط حائل بین دو سطر در این باب.)جایگاه حضرت اعلی بین دو کور توحبد 

 الف قائمه.(–ان الف میان دو واو و وحدت است .یا هم

 چه که امر عظیم است.ما فرستادیم شاهدی از بستگان او ...* ای اهل قدس با توجه کردن به غیر باب خود را نابود نکنید.

زلیخا دروغ گفته و یوسف نزد خدا و در ام الکتاب به صادقین مقرون ، لباس یوسف از پشت پاره شده باشد)زلیخا( را . واگر 

 و در همین جا و به همین مقدار کفایت کند.زلیخا می خواهد امر را نگه دارد )سبحات جالل یا  ت.)توأم با صدق است.(اس

ظهور  اصرار به فرستادیم تا معلوم شود آیا دیگراناز میان بستگان آن زن را )مثال مبشرین ظهور( تعبیر دیگر: ما شاهدی 

 می خواست زودتر ظاهر شود؟( یا موعود خودش هر چه زودتر موعود داشتند
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د ی)جنبه روحانی و الهی حضرت به حوریه ای فوق العاده زیبا تشبیه شده که به جهت عدم تحمل مردم باسوره حوریه  -29

 وحال اجازه یافته تنها ذره ای از حقایق را ظاهر کند.( با لباس ضخیم و نقاب ظاهر شود

 قاَل إنَّهُ ِمن َکیِدُکنَّ .إنَّ کیَدُکنَّ َعظیٌم ""فَلَّما َرای قَمیَصهُ قُدَّ ِمن ُدبٍُر 

ا زنان شانه حیله و تدبیر شم)پس وقتی آن شاهد دید لباس یوسف از پشت پاره شده )فهمید یوسف بی گناه است.(گفت :این ن

 و کید شماها خیلی بزرگ است.( است

ای محل ظهور آن رایتان کافی نیست؟ خدا شما را برظهور کرده ب شماها آیا این افتخار که ذکر از میان، ...ای اهل فارس

جز با اجازه خودش. )به آیات  و  ،مومنان به مال ذکر نزدیک نشوید . از حول او پراکنده و دور نشوید...ایکلمه اکبر برگزید

حیات(  جره ش، خود را با آن قسطاس مستقیم)آیات آن شجره حیات که همان حقیقتی است که همه به آن بشارت داده اند.(و

أنعام  ،د شما بازخواست می کنیم.)در قرآنو لحظه ای در پذیرش امر الهی درنگ نکنید زیرا ما از سمع و بصر و فؤا بسنجید

دیک هنوز به آن حقیقت نز–می فرماید به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به صورتی که شایسته و بهتر باشد.  11و إسراء152

ا وقتی موقع مناسب برسد. ...داخل بیت بدون اجازه صاحبش نشوید.)و چند توصیه دیگر که نشوید تا زمان بلوغ و رشد. ت

و داخل بیت بیوت شوید بدون اجازه صاحب آنها خدا حرام کرد بر شما که داخل  ،ظاهری و باطنی دارد.( ای مومنانمعانی 

ایگاه باب وارد نشوید. راه ورود به ظهور کلی ج باب نشوید مگر به اذن او.) مفهوم کلی مستفاد شده از توصیه های بعدی: به

طّة " تا طاهر شوید و بگویید گناهان ما را  عبور از باب است ،الهی  ،فرو بریز . و برای توبه کنندگانو این که بگویید "حل

ی ذکر را از صداتوبه پذیر باشید. ای مومنان ذکر را از پشت بیت او صدا نزنید. این کار در کتاب و(هل خطا ست. صدای خود 

بلند تر نکنید.و به هیچ چیز نزدیک نشوید مگر آن که به شما اجازه دهد.از او جلوتر گام بر ندارید. در حضور او نجوی 

رات.(-همه این ها گناه است. -از باب سبقت نگیرید  و پیراهن ظهور را از پشت پاره نکنید.-نکنید. ج   اشاره به آیات سوره ح 

او در نقطه ثلج بر  .ی )از نسل حضرت محمد( معتصم شویداین جوان عرب، حبل و(هل یعنی ذکر ما به ،...ای اهل ارض

عماء الهی بر خود ن   ،.(و در حضور او بعد از کسب اجازهدریاهای نار پنهان است.)حقیقتی که در هیکل بشری ظاهر شده..

هان نکردن حقیقت.( ای مومنان خدا بر شما واجب )معنی شکر نعمت: پن و حق را در محضرش پنهان نکنید. را یادآور شوید

طّة( و ایستادنتان در درگاه  کرد داخل در محضر عبد ما نشوید مگر بعد از اجازه اش و بعد از طهارت و پاک شدن شما)حل

حد وابار تکبیر می گویید...بگو خدا به من وحی کرد در این ارض مقدس )در این ظهور( : من خدای  114باب در حالی که 

تا نزد من از عباد ( در ابداع امر. و خلق را آفرید بر سبیل این خط حمراء متحرک)حضرت اعلی د،هستم. مرا عبادت کنی

بین  خدا را در مقام خودش نخوانید. )با ذات حق که غیب منیع الیدرک است نمی  ،حول باب محسوب شوید. ای اهل عالممق رَّ

 انند آنچه برای حقمقطوع است برای غیر خودش و خدا مقدر نکرد برای هیچ کس م توان ارتباط برقرار کرد.(چه که ارتباط

و برای کسی بعد از او هم جایز نیست. او نور است در دو ظهور و او فرقان است در دو دور.)ظهور قبل و  اکبر مقدر کرد

هریت است ولی بر خاک می و گر چه دارای مقام الوهیت و مظ ( ...این ذکر همان طلسم اعظم استظهور حضرت اعلی

و او عبد او و باب حجت است    توانند او را درک کنند و بشناسندنشیند. عرشی در این عالم دارد در هیکل جسمانی تا مردم ب

م طلسم اعظ ،انسان کامل بر همه عالمیان )حضرت باب و حضرت بهاءو(هل بسیط الحقیقه اند که همه حقایق عالم در آن است.

 است.(

اجازه بده به حوریه فردوس که لباس خشن و نقابی از حریر عالی بپوشد. سپس اجازه بده از قصرش خارج  ،قرة العین ...ای

وراء در ارض شود. )ذره ای از حقایق را بیان کند.( بر تخت عرش و افالک  به  به تنهایی و از نفحات قدس ،به هیأت ح 

شیار شوند. و در باره امر تو آگاهی یابند. حتی اگر کمتر از یک تار ه -از مردم دنیا–شاید اهل بیهوشی  ،مشامش برسان

تم در قصری از یاقوت مویی از پشت گیسوانش باشد.....ای اهل ارض قسم به خدا من حوریه ای هستم که از بهاء تولد یاف

 و او عبد و(هل و باب بقیة و(هل و در این جنَّت هیچ چیز ندیدم مگر این که از این غالم جوان عربی صحبت می کرد آبدار غلطان

، مایند :هیأت تسبیح در هیکل تهلیلاست. ...)بعد توصیفاتی به لحن عرفانی در باره مقام خودشان که حوریه هستند می فر
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را عظیم بدارید.زیرا او در باالترین رتبه فردوس  –حضرت اعلی -این غالم عربی–هیأت نور در هیکل نار... (:پس قدر او 

مقام -است. بر هیأت تسبیح در هیکل تهلیل ) موسی هم در کوه طور از دور آتشی می بیند که می گوید من نور هستم. ایستاده

که معادل رتبه فؤاد و الوهیت است. مقام تهلیل رتبه پایین تری است. آن حقیقت  باالترین رتبه شناخت و ظهور است تسبیح

ر در جایگاه تهلیل( یک بار صدای او را از حّی قدیم می شنوم )رتبه الهی یک ظهور در جایگاه تسبیح دارد و یک ظهو

ل رتبه بابیت رتبه پایین تر که معاد) وقتی شروع به تکبیر گفتن می کنده تهلیل(. )رتب یح( و یک بار از سّر اسم عظیم اوتسب

ن آرام وساک، یخ در قله سردکوه مانندو وقتی که تسبیح می گوید فردوس  ت الهی از شوق به آواز در می آیدبهش ،اسست.(

ا حضوری زیب، ر بهشتی)در هر یک از مراتب مذکورگویی او را می بینم که حرکت می کند بر خط مستقیم در ه می شود.

و باشکوه دارد.( ...ای قرة العین بگو آن لباس خشن و آن موانع را کنار بزند  چه که آن لباسی نیست که او در خانه اش باید 

و خدا بین تو )ای حوریه( و بین تالوت کنندگان قرآن  لفش در زیر نقابش به فریاد آمدندهل آسمان از چین وشکن زبپوشد. ا

حجابی قرار داده که در حول نار پنهان است.) معانی آیات قرآن پنهان است.(...ای حوریه به محل قدس در قصر خود باز 

 پاداش تو در این کتاب بر من است. گرد.

س لی که در کتابشان بشارت به ظهور حضرت اعلی  ،بیا را بر برخی دیگر برتری دادیمی از ان...ما برخ به حرفی از ذکر.)ر 

دو داوود  و ما بر داوود نبی زبور را نازل کردیم.)در قرآن می فرماید همه کتب قبل و بعد را به داوود دادیم. مندرج است.(

نیست مگر آنکه ما آنها را به اذن خدا هالک می کنیم.)دوره آن دین تمام می ( و هیچ قریه ای )امت و پیروان دین( هستند.

 شود.(

میّه( بنی ا -)شجره نقض و شجره ملعونه ی به فتنه ای برای مردم قرار داد( اشاره ا84...خدا آن رویایی را که دیدی )إسراء

خواهد.)گویند پیغمبر خواب دید میمون ها از  . وخدا برای مشرکین جز آتش و طغیان بزرگ نمیکه بر سّر قرآن باال رفتند

رض چون شیطان روایت های دیگری هم هست.( ای اهل ا منبرش باال و پایین می روند و جبرئیل خبر از غلبه بنی امیه داد.

. )قدرت( شما )پیروان( و اموال خود شریک می شود در انفس، و آن ملعون نزد خدا خوار و مخذول شد ،از ذکر امتناع کرد

ه خط ک کن مردم را به حرکت در بین دو خطدر مورد ذکر نه خیلی آشکار باش و نه از تکبیر گفتن در حرب بترس. دعوت 

در حکم مفروض صلوات.)شاید اشاره به آیه اذان بابی ها باشد.(   ای قرة العین  ،واء و خط مستقیم)حضرت اعلی( استإستل 

خارج شد. و آن کلمه ای دروغ است. یعنی نگویید بین حق و خلق ربطی وجود  انذار کن کسانی را که از دهانشان کلمه کفر

ه از همه عالمیان است. ..ای مأل انوار با مومنان به باب صبر ومدارا کنید. بگو از کسی که ما قلبش  دارد. خداوند رحمن منزَّ

ند. تفریط محسوب ر ام الکتاب از اهل افراط وو از أهواء آنان تبعیت نکنید. آنها د حکم باب غافل کردیم اطاعت نکنید را از

 ،و چه آتش بدی است چه نوشیدنی بدی است مشرکین را انذار کن از آب جوشانی که مس گداخته است.، ...ای قرة العین

 ) دین قبل( به طور حتم.)چنان جاهایی محل آنان بر دین قبل است.(است  جایگاه آنان در تابوت

آنان را به اذن ما إناث نامیدند.)آن زنان مصری  ،مالئکه، جایگاه دو حد می یابند ر کتاب الهی در...* آن هایی که خود را د

و ما گواهی  از کید شماست و کید شما بزرگ استکه دو دست خود را از جای حّد می ب رند إناث هستند.( وما می گوییم این 

اب ر کلی تقصیر بدر فرج و ظهور و سبقت به طرف ظهو )معلوم شد که تعجیل باب( می دهیم. -به صدق عبودیت او)یوسف

بودند که هنوز در افکار دین قبل  نبود بلکه دیگرانی)در سوره بعد ظاهراً به حاجی محمد کریم خان کرمانی اشاره است(

ش را در آن آدم و زوجه ا ،هستند ولی خود را در زمره دین جدید و دارای رتبه باالی ادراک روحانی می دانند.(  وقتی خدا

نَّت آفرید گفتیم به این کلمه )شجره حیات( نزدیک نشوید. فقط از برگ های بهشت ألحان نغمات الهی را بشنوید.)خود  ،ج 

و از آب معطّر به اذن خدا که فرموده: من خدایی  ظهور کلی الهی را نخواهید و به آن چه پیامبران می آورند بسنده کنید.(

و هر کس  گرسنه نمی شود ،لمه ای است که هر کس وارد آن شود)توحید( همان ک . بدانید اینهستم که جز او خدایی نیست

 از آن خارج شود لخت نیست.)بی نصیب نمی ماند.(و از آن جز کلمه الهی شنیده نمی شود.
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 )امر به تبلیغ ( غسوره تبلی-31

 خاِطئیَن""یوُسُف أعِرِ َعن هذا و استَغفِری لَِذنبِِک إنَِّک ُکنِت ِمَن ال

و به زلیخا گفت به جهت گناهت طلب بخشش کن که تو ای زلیخا از ه یوسف گفت از این موضوع در گذر )عزیز مصر ب

زلیخا که یک  ،ه .چرا؟ چون اصال منظور از ماجرابرای زلیخا که مؤنث است صفتی به صورت مذکر آمد-خاطئین هستی.

همان  و این و مرد و کشاکش آنها استفاده شده وضیح آن از استعاره زنکه در ت ت نبوده بلکه منظور یک حقیقت استزن اس

وگر نه داستان یوسف و زلیخا را همه می  می فرماید تو از آن بی خبر بودی است که خدا در طی سوره به حضرت محمد

 دانستند. در قرآن اسم زلیخا نیامده.(

شناسید. که هم شما را آفرید و هم آنهایی که قبل از شما بودند. و در ما این امر را در میان شما نازل کردیم تا خدای خود را ب

همه ادیان را آفریده و خواهد آفرید.( این کتاب ماست که آن را بر بنده خود –)همه را او خلق کرده  دین خدا تبدیلی نیست.

ی شوید جز آن چه در سبیل باب و شما هم برای خود بکارید برای روزی که مالک نم ازل کردیم تا به موجب آن حکم کندن

ی کسان ،دا غنی است و شما فقیر....علماءخ و(هل کاشته اید خواهید بود. ن روز محتاج آن چه در راهل آدرو کنید. و  )کاشته و(

خدا بر امرش غالب است و بر همه عالمیان به طور مساوی قدرت  هستند که از خدا در آشکار و نهان در راه باب می ترسند.

ه می اگر از این پس لحظه ای در مورد کلمه ما درنگ کنید خدا شما را دو میلیون سال بر صراط نگ ،...ای اهل ارضدارد

ما حق خود را از آنها گرفتیم.)حقیقت خود را از  ،ان که قبلی ها هم که توقف کردندچنهم (دارد)محرومیت شدید از مواهب

ی از و شما نباید به بعض کسی که خدا را اجابت کند که بخواهد بر می گزیند.آنها باز پس گرفتیم.( خدا هر یک از بندگان را 

بر او به أشّد مجازات حکم می  ،کتاب کافر شوید و به بعضی دیگرش مومن باشید. بعد از این باب هر کس کافر شود

ت مانند یک چشم بر هم زدن همه آیات الهی در کتب مقدسه مختلف جزء کتاب الهی هستند.(...امر ما واحد اس 05کنیم.)بقره

یعنی  (. امر ما مانند امر کاف در کلمه ب دء است. )کلمه بدء همان کلمه ای است که عالم را خلق می کند.54و حتی کمتر )قمر

ک ن . که همان کاف م ست دیره است.  ک:حضرت بهاءو(هل  ن: حضرت اعلی. که باید کاف به نون مقرون گردد تا چیزی خلق 

ی عبادو(هل امر خدا را تبلیغ کنید. هر کس به امر باب متعهّد است در تبلیغ مسؤولیت دارد ...موالی خود را چنان شود.( ...ا

د . از از خدا بترسی ،اهل مشرق و مغربای که شایسته اوست تسبیح بگویید در سبیل باب. در شام و صبح به کلمه اکبر.

 ای قتال در حول ضریح به کلمه اکبر در حالی که تکبیر گویان است. )؟(روزی که ذکر در بین شما از جانب خدا ندا کند بر

اب خارج شده در ب ۀاز این شجر (که از اول  توجه همه به او بود. ...*ای یوسف . ای باب اکبر.)یوسف همان باب اکبر است

باب می ل دیانت حضرت در دیانت قبل است. از د .اعراض کن. )درختی در جهنم است ،بر روی ارض که به غیر حق است

ای یوسف تو از این شجره و از ازل  این شجره در ظهور حضرت بهاءو(هل یحیی ازل است. نقض است. ۀروید. آن شجر

حاجی محمد  ،منظور از زلیخای خائن 818ینی ص طبق قاموس کتاب اقدس تألیف جناب نصرت و(هل محمدحس-دوری کن.

مان طور که در سوره قبل گفته ه -بر آمده و در برابر باب اکبر عصیان کرده. کریم خان کرمانی است که از دل دیانت قبل

به او  ادعای ایمان و شناخت داشت ولی در واقع هنوز در افکار دین قبل به سر می برد و حّب ریاست و خدعه داشت.( د،ش

 بدرستی که تو در ام الکتاب حول نار عصیان ورزیدی. : از گناه خودت استغفار کن.بگو

 

 بر تن حضرت اعلی است.(، اس عّزت که رداء کبریا وعظمت است)لب  سوره ِعزّ -30

ً   یِز تُراِوُد فَتیها َعن نَفِسهِ "و قاَل نِسَوةٌ فِی الَمدینَِة امَرأُت الَعز  إنّا لَنَریها فی َضالٍل ُمبیٍن."  قَد َشَغفَها ُحبّا

ما اورا در گمراهی آشکار می  او شده. ۀشیفت و ش کام خواستر)زلیخا( از غالم خودزنانی گفتند:زن عزیز مص ،)در شهر

 بینیم.(
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او را به خود نزدیک ساختیم و مقامش را رفیع کردیم و از أو أدنی هم  خدا بین ما و بین بنده مان هیچ حجابی قرار نداده.

طور که خدا مقام ما را به او نشان داد. همان  به حضرت اعلی مقامشان را نشان دادیم. ،در یوم ب دء )عالم ق د ر( باالتر بردیم.

در حق حضرت اعلی هم جاری است.( ...او و مقامش از  ،چه در حق حضرت بهاءو(هل جاری استاو عبد ستوده خداست.)آن

 ازن و مکان و عالم خلق( ما او را فراتر از زما–زمانی که هنوز یوم و دهری ایجاد نشده بود بر قرار بود.)از روز ازل 

شک  در حقانیتش و در بزرگسالی حلیم بر اهل عالم. نار )ظهور حضرت اعلی( قرار دادیم ۀب از نقطعلیم به علم کتاکودکی 

که بر عالم می تابد. او در او را خورشیدی )ق م ص( از خورشید اولیه )مشیت( قرار دادیم  و مقصود عالمیان است.انکنید. 

مقام ب دء سخن می گوید....خدا به او )حضرت اعلی( لباس عّزت  ۀات( در بار)در زمان نزول این آیجایگاه آخرین مظهر امر 

پوشاند تا مردم به لباس عظمت و کبریایی او شاهد باشند. خدا ذکر را بر مردم از خودشان أولی و مهربان تر قرار 

الهیه ای داد  ۀسلطنت و غلببه تو  ،و به خاطر صبر در مورد ظهور ما:نبّی از مومنین به خودشان أولی است.(8داد)احزاب

که شایسته کسی جز تو نیست. ای کلمه اکبر نگران و محزون نباش .ما برای مردان و زنانی که تو را اجابت کنند غفران 

ذنوبشان,چه کوچک و چه بزرگ را تضمین می کنیم...بگو ابواب را من نیافریدم.)مشیت إبداعیه آفریده( و من بدون دلیل و 

رشار إعطا کردیم. ..ای دریایی س ،قرار داد. ما به تو از بحر کوثر خدا مرا بر عالمیان شاهد .دمنزد شما نیاماز پیش خود به 

ره آن که موجب شود مردم در با مبادا و کامال هم در مورد امرت باز نکن ت خود را بر سّر الهی کامال نبنددس ،قرة العین

د.)نه آنقدر کم که محو باشد و نه آنقدر زیاد که سبب مات و مبهوت شدن مات و مبهوت نشینن ،سّری که دور از دسترس است

 گردد.(

جز بعد از طلوع روزی که همه سب حات و اشارات را وضع حمل کند .) آن را  به سوی باب را ...* خدا مقّدر نکرده سبیلی

ب حات )زنان مصری(رها کند. سبحات و اشارات مانند پوششی هستند که آن حقیقت را می پوشانند.( زنان  در شهر  اهل س 

سبحات و اشارات و مانع  ،)یوسف( کام می خواهد )دیانت قبلگفتند که روح که اشاره رحمن است)زلیخا( از امر رّب خودش

روح و(هل و کلمه و(هل اشاره به حضرت باب  از دین بعد کام می خواهد و عاشقش می شود. ،برای دین بعد است. دیانت قبل

ة  ،ره رحمن استآن روح هم که اشا است .خودل  برخی ، در مدینه یا اهل سبحات و اشاراتاز رّب خود کام می خواهد. نسو 

 که منع کننده و مالمت کننده بابیانی هستند که عاشق حضرت بهاءو(هل )یوسف( شده اند.پیروان دین قبل هستند  شیعیان و از

مومنان به دین جدید و حضرت اعلی را گمراه و در ضاللت می آنها خودشان یک روزی عاشق او می شوند. ولی امروز 

 (دانند.

 

 سوره َحیّ  -32

اخُرج َعلَیِهنَّ فَلَّما َرأینَهُ أکبَرنَهُ "فَلَّما َسِمَعت بَِمکِرِهنَّ أرَسلَت إلَیِهنَّ و أعتََدت لَُهنَّ ُمتََّکأً و آتَت ُکلَّ واِحَدةٍ ِمنُهنَّ ِسّکیناً و قالَتِ 

 أیِدیَُهنَّ و قُلَن حاَش لِِلِ ما هذا بََشراً إن هذا إاّل َملٌَک َکریٌم ."و قَطَعَن 

مهیّا کرد و  محل جلوسیو برای هر یک تکیه گاه و  آنها را دعوت کرد ،خا مکر و مالمت های زنان را شنید)پس چون زلی

د و دستان خو رگ داشتندند. او را بزو به یوسف گفت: به حضور ایشان بیا. پس چون زنان او را دید به هر یک کاردی داد

سن است. ( پناه بر خدا! این که بشر نیست.-و گفتند :تبارک و(هل را بریدند  او به راستی فرشته ای زیبا و دارای ح 

 این–ذکر اکبر  این غالمی که مؤمنان او را علّی می نامند. ...خدا برای ،در باره کلمه اکبر ،بیان قدرت خداست ،کهیعص

( که به سوی عرش بر افراشته شده اند. 1ضرب در 8=10)درختانی به هیکل س دس کاشته است.، ر ارض قدسغالم د

و ذکر از همه ثمرات و میوه های آنها در یوم ب دء )عالم ق د ر( بهره برد. چنان که  ون و در عین حال شاداب مثل ریحانمحز

ن جوان ای–و ما با دستان خود برای ذکر اکبر  ردهخدا خطور نکهیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ کس جز 

مانند آینه خالص که هر  ،ت بنا کردیم که سر به فلک کشیدهقصری سرخ رنگ از قطعه ای یاقو ،در جنَّت فردوس -عربی

-)زرد جزء آن حکایت از کل دارد. آن ف وز اکبر است. به زودی آن قصر وسیع را در نزد رّب خودت در ارض زعفران
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در عکا در اراضی مقدسه ( بر مطلع قدس خواهی دید....ما غبارها را از دیده بنده  -بهاء-در حیفا( سفید)مشیت -باب -اراده

حلیم و بردبار است. ، بود. او نسبت به اهل مورد عالم کنار زدیم. چون خواست خدا ،که در این ایام بر حق اکبر است مان

بدون محدودیتل کیف و اشاره )بدون محدودیت های این عالم مادی که در بند زمان و ، دیم دیدپس همه آنچه را به او نشان دا

 که و(هل را مانند ابواب قرار ندهید. او نظیر ندارد.  خدا شما را از نفس خود می ترساندمکان است.( ..

آرامش.)ظهور باب در مقابل  ۀر مایبر باب برای شما لباس قرار دادیم و روز را بر ذکر نزد ذک( ما شب را 17...)فرقان

بات یعنی مایه آرامش. یوم ظهور مظهرکلی الهی  ذکر با روز تناسب دارد. ظهور ذکر مانند شب  در برابر روز است. س 

روز آرامش خداست. روز هفتم که در تورات مذکور است. یا ظهور رتبه بابیت در مقایسه با رتبه مظهریت حضرت اعلی 

بر به یید. ...کلمه اکر روز است.( پس در این باب خدا را بسیار ذکر کنید در صبح و شام او را تسبیح گومانند شب در براب

او را به اذن خدا حول ماء امضا  و ما حکم بر شما غلبه و سلطنت داشته باشد تا از نزد ما وسط و اعتدال است. ۀحقیقت نقط

 ر جبل ب رد مبعوث شده.او بر کلمه بدیع از نقطه نار ب تا اجرا شود. ردیمک

و این تأخیر ظهور یوسف موجب حزن یعقوب شد و این به خاطر آن  وب را در باره یوسف طوالنی کردیم...*ما انتظار یعق

در کمتر از یک چشم به هم زدن توقف کرد در حالی که او از چشم هم  -این جوان عربی–بود که او در نزد طلوع قدرت ما 

و خدا در نزد  ست در ام الکتاب کمتر از ذره استشما و هر چه از حقایق نزدتان ا ،سماءارض و  نزدیک تر بوده. ای اهل

بنده ما قرار نداد جز به شکل تثلیث از شکل تربیع در دریایی از خون غلیظ .)خون حقیقی در نزد علی محمد یا حسین علی 

حسین ع  ه شناخت حق نپردازید.( چون خواهراست.( با خون خودتان به وصف او نزدیک نشوید.)با مالک های خود ب

ّب را به سوی آنها فرستاد ۀآی ،وز عاشورا توقف و تأخیر کرده انددر رجّدش  ۀزلیخا( شنید شیع -)زینب الح و برای آنها س ح 

را داد حب  ۀدر غالف داد.)زینب به شیعیان آی حرب را آماده کرد.)نارنج و کارد و بشقاب( و به هر یک از آنان یک شمشیر

عیان آن تأخیر یعقوب مربوط به شی که از دل آنها رفته بود و فراموش شده بود تا با آن شمشیر قادر شوند نفس خود را بکشند.

 ای برادر بر این شیعیان کمتر از امت حضرت محمد در قبول یوسف تأخیر می کنند. ( سپس زینب به برادرش گفت: است:

به خاطر آن  ،گرامی داشتند ونفس خود را کشتندبده. پس چون آنها آن را دیدند او را سوراخ سوزن از جالل خود را نشان 

کسانی  به ،کریم و محترمی است. ای اهل عماء و گفتند این حسین که سّرو(هل است بشر نیست. او فرشته جالل که در او بود

-ق باب به خدا می رسند نگویید که این ها از اوکه )زینب یا زلیخا یا طاهره یا دیگر مومنان( خدا را می خواهند و از طری

این را که می گویید این از مکر شماست. پس  کام خواستند و نگویید ما آنها را در گمراهی می بینیم. -این جوان ملیح عربی

فراهم می و برای شما متّکا و جایگاهی بر رفرف حمراء  ه پرده را از دیدگان شما بر خواهیم داشتبه زودی بعد از این ک

به ای رت-و به فطرت خودتان باز می گردانیم. م.)محبت را توی دلتان می اندازیمکنیم و به شما کاردی به رنگ سبز می دهی

سبز است.(و بعد خدا به ذکر  ،رنگ چاکرای قلب، در رنگ بندی چاکرا-شما می دهیم.هر چند پایین ازشناخت و ایمان به 

او را بزرگ خواهند داشت و دست های خود را  وقت اندازه سوراخ سوزن خارج شو.آنخود می گوید با جمال رّب خود به 

دا. و البته گفتند پناه بر خو آن را نفی می کنند.)رد می کنند(  یعنی آن نفس أّماره را می کشند رند.از ناحیه حّد شرعی می ب  

ل ک او از جانب خداست و د ( و11.سبأاین بشر نیست. او همان متحرک در ارض الهی است.)دابّة االرض ر ام الکتاب همان م 

آن وقت خودتان را می بینید که انفس خود را برای خداوند حق  ،أحدیه شوید از راه های باب ۀکریم است و اگر شما داخل ل جّ 

 (آورید شما هم عاشق یوسف می شوید.قطع کرده اید.)مثل زنان مصری .اگر ایمان 

 

 امرو(هل و ایمان نفوس مخلص و موقن می دهند.()بشارت به نصرت  سوره نصر33

 ریَن "لَیَُکوناً ِمَن الّصاغِ  "قالَت فَذلُِکنَّ ألذی لُمتُنَّنی فیِه و لَقَد راَودتُهُ َعن نَفِسِه فَاستَعَصَم و لَئِن لَم یَفَعل ما آُمُرهُ لَیُسَجنَنَّ و

 و اگر او کام خواستم. پس او عصمت ورزیده. من از زلیخا گفت :این است کسی که مرا در موردش سرزنش می کردید. بل

 البته زندانی می شود و خوار می گردد.( ،سرپیچی کند ،از آنچه به او امر می کنمبعد از این هم 
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میان احکام این کتاب و کتاب قبل )قرآن( اختالفی نمی یابید و خلق هرگز نمی توانند مانند آن را بیاورند حتی اگر تمام قوای 

جهان را برای یاری کردنشان به آنها بدهیم...به خدا پناه برید از شیطانی که در انفس و اموال شماست.)شیطان همان نفس این 

و اموال شماست.(...خدا هیچ حرفی در کتب قبل نازل نکرده مگر آنکه همه به صورتی تلویحی در شأن ذکر )حضرت اعلی( 

 1و در نحل-241شعراء-د؟ )در قرآن می فرماید چرا برای عذاب عجله دارید؟پس چرا در امر الهی طلب تعجیل می کنی بوده.

 در ی همراه با عذاب برای معرضین است.(ل نکنید. بنا بر این آمدن امر الهمی فرماید: امر الهی آمد پس دیگر طلب تعجی

پرستید سنگریزه جهنم اید. این  حالی که از علم کتاب چیزی جز پاره ای از یک حرف نمی دانید....شما و آنچه غیر خدا می

ی که م د برای و(هل کرد؟ همه شاهد باشیدساج باب شمس را به وسیله ۀا شد. آیا ندیدید چگونه خدا سایحکم از نزد باب اجر

و هر چه به غیر  ده الهی قادر به هیچ کاری نیستیمو بدون ارا خلق کرده و نیاز به رزق او داریمگویم خدا همه ما را محتاج 

ز کلمه عبودیت در مورد ما بگویند ما از آن بری هستیم. )مقام عبودیت مظاهر مقدسه(...آیا به بعضی از آیات ما ایمان می ا

کفر می ورزید؟ چگونه جرأت می کنید از پیش خود حکم ، باطن( است ،متشابهات، پنهان)آورید ولی به آنچه در ورای آیات 

م لک را برای اولیایش خلق کرد و ما  ،و(هل بنده اش )حضرت اعلی( کافی نیست؟باطل مردودی صادر کنید؟ آیا خدا برای 

 ،اختیار ، غلبه، پس تو هم این ملک )فرمان روایی ،ملک را به اذن خدا به ذکرمان می دهیم. ای عبدو(هل و ای ثمره فؤاد ما ۀهم

می شود : و(هل به ولّی و بعد  ب اعطای فیضو از هر که می خواهی باز دار.)به ترتی سلطنت( را به هر کس می خواهی بده

 ذکر و بعد به اول من آمن یا مومنین(به 

به زودی مردم رجالی را می بینند که در حول باب مبعوث شده اند.  .بشارت باد بر شما به نصر و فتح ،...ای عباد رحمن

بون و وارثان فردوس ابدی هستند...مقام ذکر برای دیگران مستحیل  است. نه سابقون می توانند از او سبقت بگیرند آنها مقرَّ

قون و آیندگان می توانند به او برسند. چه از طریق اشاره و چه از طریق نفی اشاره )چه اثباتی و چه سلبی( خلق  و و نه الحل

 او را چنانکه شایسته است نخواهند شناخت.

ز ناحیه حّد شرعی قطع کردند )و نفس أّماره خود را دو دست خود را ا، در راه باب، واحدیه ۀزنان مدینپس وقتی که ..*

در مورد محبت او بسیار مالمت  باب( گفت: این همان بود که شما مرا به ناحق قبالً  -کشتند( آن وقت همسر عزیز مصر)زلیخا

 (شما گذاشته شده ه حب که در وجود )به وسیله همان آی ،به چشم او ببینید ،أحدیه است ۀکردید. ای مردم اگر او را که آیمی 

که کنند می زلیخا )ذکر( را در عشق یوسف الهی )حضرت بهاءو(هل( سرزنش  . مردم وقتی گان محسوب هستیدجزء زند

 وبه طور کلی ،مربوط به قبل از شناخت حقیقت است ولی اگر در شناخت اوبخواهند او را با چشم غیر بشناسند. مالمت 

و عقل سلیم(که خدا از مشیت در دل شما ودیعه گذاشته توجه کنید هرگز  ت و حبّ به همان آیه ای )فطر، شناخت هر چیزی

یوسف  ،ا)ذکر( خواست از یوسف کام بگیرداحدیه مستقر بشو. وقتی که زلیخ ۀتو به کسی توجه نکن. و در ل جّ  خطا نمی کنید.

 قع نشد.(ظهور وا به خداوندی پناه برد که مانند او چیزی نیست.)به عالم برتر الهی رفت.

 

صحبت از نوعی شناخت و معرفت ناقص است که کسانی می خواهند حق را نه به چشم حق بلکه با مالک سوره اشاره)-34

 و معیار و تفسیرهای نادرست خود و امثال خود بشناسند.(

 إلَیِهنَّ و أُکن ِمَن الجاِهلیَن." قاَل َربِّ السِّجُن أَحبُّ إلَیَّ ِمّما یَدعونَنی إلَیِه و إاّل تَصِرُف َعنّی َکیَدُهنَّ أصبُ "

و اگر تو کید این زنان را از من دور  چه آنها مرا به آن فرا می خوانند)یوسف گفت: خدایا زندان به نزد من بهتر است از آن

-ارانو نه از گناهک-مثل آنها بی خبر از حقیقت و آن وقت از جاهلین و نادانان) من به صوب) سوی( آنها میل می کنمنکنی 

 ( می شوم.(
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ز عجز و تسلیم قرار نداد.)اهل جال کلمه اکبر  و ما اهل بیت کرد و برای غیر از ما مقامی ...خداموهبت شناسایی را شامل ح

در مورد این امر الهی از خدا بترسید در روزی که  مثال دارای مقام قدرت و سلطنت(. بیت باالتر از تسلیم و عجز هستند.

 می کنیم. به اذن خدا. آن وقت مردم بر ارض فؤاد متزلزل می شوند.شما را دچار عذاب 

و ما در یوم ذکر بر  و(هل و مالئکه او را نزد باب مردم با خشوع و خواری می بینند و  و صاعقه بر سرشان فرود می آید 

اطر شما را به خ، دوهای خو با شمشیرمقام بابیت...(، شهادت، رنگ قضا و ظهور ،تخت های سرخ رنگ می نشینیم )قرمز

گیاه(  -شیم...ما ذکر خود را در ب ل د ط یّب قرار دادیم که نبات)روییدنیاین جوان عربی می ک   ،کفر و إعراضتان از کلمه اکبر

در قرآن -50لخ نمی روید.)اعرافخبیث و ناپاک است از آن جز گیاه تولی آن زمینی که  آن به اذن خدا خارج می شود.

ن این باب سؤال و بازخواست می ر و پنهان شما در خاک محشر از لساندک( به زودی از اعمال آشکافرموده جز گیاه ا

ن محسوب می شوند که به خدا و آیاتش صبورانه و  کنیم.)سوال در قیامت توسط مظهر امر است.(...کسانی از شما م حسل

پس به زودی ما را در ابرهایی  روی بر می گردانیم. شاکرانه ایمان آورند. ولی اگر از عبد ما روی برگردانید ما هم از شما

 ،از نور می بینید. فرمان روایی و ملک در شأن ما نوشته شده ولی ملک در دستان ما مانند دلره مل بی ارزشی است...ای عبادو(هل

ه )نفعش ب من شده ایددیگر خدا با شما اتمام حجت کرده. اگر ایمان آورید برای خودتان مو ،بدانید بعد از نزول این کتاب

د قبل از شما بودن خدا از همه عالمیان بی نیاز است...ما کتب و نوشتجات کسانی را کهخودتان می رسد( و اگر کافر شوید 

 ،باطل را به حکم کتاب از نزد باب. آن قسمت هایی که غیر حق و نادرست است. خدا به زودی اعمال اهل منسوخ می کنیم

و اگر بخواهد آن  ( آیا به رّب خود نمی نگری که چگونه سایه را امتداد می دهد15کند. ...)فرقان این جوان عربی نسخ می

شیطان و نبی همزمان و توأم می آیند .اگر  و سپس خورشید را راهنمای او می کند.)سایه نماد شیطان است. را ساکن می کند

 (اراده الهی باشد او هدایت می شود و کاری از او ساخته نیست.

ی م)یزید واطرافیانش( مرا به آن فرا  ...*حسین )یوسف( فرمود: پروردگارا شهادت )سجن( برای من بهتر است از آنچه آنها

 من به صوب )طرف( آنها میل)یزید( و یوسف گفت: اگر خدا کید آنها را از من دور نکند یعنی بیعت با نفس مشرک خوانند.

 .ریق نظرات وباورهای( خود بشناسندند حق را با اشاره به سوی حق) و از طو جزء کسانی می شوم که می خواه می کنم

=باب و بهاء 9+5=معصومین دور اسالم=11از کسانی می شوم که به خدا توجه می کنند از راهی غیر از وجه او.)وجه=

معصومین  یل مسدود.واسطه ممکن نیست. السب ... راه شناخت حق از طریق توجه به مظاهر امر اوست. وگر نه شناخت بی

ه ناین که حق  را با چشم الهی ببینیم و  همان کسانی هستند که یوسف را می شناسند. -یوسف-دور اسالم یعنی خانواده حسین

که حق را نشناخته اند. در این آیه یوسف می گوید :خدایا سجن  این درست است وگر نه جزء جاهلین می شویم ،با چشم بقیه

صحبت از تعدادی افراد و گروهی از مردم است که می خواهند  کاری که می خواهند من انجام دهم. برای من بهتراست از

.یوسف به خدا می گوید اگر این کید آنان حق را بشناسند  ،ست خود و از طریق اشاره و سبحاتبا مالک ها و معیارهای نادر

که ، و نمی گوید جزء گناه کاران ا جزء جاهلین شومهرا از من دور نکنی و تأیید را سلب کنی ممکن است من هم مثل آن

قاعدتا انجام خواسته زنان )قبال صحبت از انجام خواسته زلیخا بود و نه همه زنان (گناه محسوب می شود و نه جهل. سجن 

هید شوند شد . امام حسین ترجیح می دهنبیاید –حضرت بهاءو(هل -وسف حقیقی. قرار بود یزندان را شهادت تفسیر فرموده اندو 

ی به او به چشم دیگر ،از رشد و بلوغ فکری نرسیده اند . به جای آن که مردمی که هنوز به حد کافیو قضیه به تاخیر بیفتد

 بنگرند. گر چه شناخت بیشتر مردم خوب بوده ولی آن طور که شایسته حق است نبوده.(

 

 در رتبه عبودیت اند .نباید کسی را رّب قرار داد.()توحید مختّص نفس الهی است و همه مخلوقات سوره عبودیة  -35

 "فَاستَجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعنهُ َکیَدُهنَّ إنَّهُ ُهَو السَّمیَع الَعلیُم "

 خدا شنوا و آگاه است.( و کید آنان را از او باز گرداند.)پس خدا دعای او را مستجاب کرد 
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بنده مان نازل کردیم پیروی کنید. در عوالم غیب و شهود همراه و مراقب او  از ذکر ما)آیات( که بر ،ای اهل ارض و سماء

به  و مگر آنکس که در راه او سالک باشدحقایق متعالی روحانی( را برکسی ظاهر نمی کند -)اسرار آینده هستیم. خدا غیب

ه عبودیت اند...این کتاب را برای آیاتش در حول نار صبور باشد...توحید مختّص نفس اوست و همه أشیاء و موجودات در رتب

تا به آیات ما در آن باب مومن و بردبار باشید. چرا برای خود خدایانی  ،م و احکامتان را در آن شرح دادیمشما فرستادی

ر حشر و نشو، موت برای شما ،دیم . به حکم الهیبرگزیده اید که هیچ چیزی خلق نمی کنند؟ در حالی که ما شما را خلق کر

ت قرار داده شد...کافران گفتند این کتاب دروغی است که صاحب آن به هم بافته و حزب شیطان هم حرف کافران را و حیا

شیطان در نفوس مومن إلقا  به زودی خدا منسوخ می کند آنچه سخنشان باطل و از روی ظلم و غرور است. تصدیق می کنند.

ّرة )دفعهو مومنان به ذکرمان در این باب را ثابت قدم  می کند ظهور دیگری( و بار دیگری -می سازیم...مقدر کردیم برایت ک 

می کنیم. برایت مالئکه ای قرار  تبعد از این دوره.)بشارت به ظهور جمال قدم(..و در دوره بعد با جنودی نا دیدنی یاری

عترت(هم بزرگترند.)از لحاظ  دادیم که از لحاظ دمیدن در صور و حیات دادن به مردم)تبلیغ و هدایت( از ثقل ین )کتاب و

احیای مردگان ظهور عظیم تری است.(...خدا واجب کرد بر مومنان که داخل مسجد شوند )ایمان به مظهر امر جدید( همان 

( ولی اگر از حق رو برگردانید ما هم از شما 7طور که دفعه اول داخل شدند و هر عاصی و سرکشی رانابود کنند. )اسری

 رو بر می گردانیم.

ع ت( )نسخ ادیان  ...*ای قرة العین بگو در یومل  ّما أرض  من همه از هر چه می خوردند و می نوشیدند باز گرفته می شوند.)ع 

قبل که دیگر عمل به تعالیمشان موجب رشد و پرورش روحانی نمی شود.( یوسف از طریق دعا به باب از رّب خود خواست 

باش. ولی ن هایی که به امام حسین گفتند بیا و سلطنت و اموال و همه چیز داشته او را از کید زنان محفوظ دارد )زنان:هما

ی و تدبیر است نه از طریق چاره جوی، کید از ویژگی های زنانه است. کید زنان نامیده شده اند. ،او قبول نکرد . آن کسان

به نظر  که- مومنان)امام حسین و یارانش بفیزیکی بلکه به شیوه زیرکانه و مسالمت جویانه...( پس ما به زودی قلوخشونت 

می رسد منظور یارانش هستند. در این ظهور هم تکرار می شود.( را از کید شیطان و گمان نیاکان )دین قبل( به سمت بنده 

 مان می چرخانیم.

 

 قرار می شود.(و عدل الهی با ظهور مظهر امر بر )در یوم قیامت ترازوی قسطسوره عدل-36

 لَُهم ِمن بَعِد ما َرأُوا اآلیاِت لَیَسُجنَنَّهُ َحتّی حیٍن " ثُمَّ بَدا"

)باز  ،نها)حاکم و قاضی و بقیه( روشن شد)پس با وجود این که بعد از دیدن آیات)پاکدامنی و عصمت یوسف( حقیقت برای آ

 مدتی()فتند( او را مسجون سازند تا حین.تصمیم گر

می فرماید آیا  150در سوره أنعام باز هم بر مخالفت خود باقی ماندند. ،ت را دیدندایه می فرماید بعد از این که آیآ) در این 

انتظاری جز این دارند که مالئکه  بیایند یا رّب بیاید یا بعضی آیات رّب بیاید؟ روزی که بعضی آیات رّب بیاید دیگر ایمان 

 یک تعبیر چنین است–ن خود کسب خیر نکرده باشند. مردم به دردشان نمی خورد اگر قبال ایمان نیاورده باشند یا در ایما

حضرت ، یات ربآو بعضی  رّب ,مظهر کلی الهی است .:مالئکه عبارت از مومنان و مبلغان اند که همراه مظهر امر هستند

  ،و نه چراغدان ی عرفان حقیقی و شناسایی خود نوراگر ایمان قبلی مردم از رو ،حضرت اعلی اعلی اند. در یوم ظهورل 

ید با وجود این که سوره یوسف هم می فرما ۀیآحضرت را نخواهند شناخت. در این  و آنها اشد دیگر مورد پذیرش نیستنب

رحمت ما برای بندگانی  ذکرل ، طه باز بر سر إعراض خود باقی ماندند.( ،حقیقت یوسف را مشاهده کردند و آیات را دیدند

 (ما ,طه  را به این افراد می دهیم. د که به غیب ایمان می آورند.. متقین کسانی ان5+9است که تقی هستند.)طه=

داد و آمادگی عاهایش طلب خیر می کند)طلب ظهور( در واقع شّری درست می کند.)در حالی که هنوز استعانسان وقتی در د

 ت آشکار می شود.آن وقت هویت حقیقی ما که عدم ایمان اس مرتب طلب تعجیل در ظهور می کنیم. ،درک ظهور را نداریم
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 عجول است.، یر است.( و انسان در مشتی از خاکانسان کامل که می آید شر هم با او می آید. ولی خود ظهور امر خ

هر چه مربوط به دین قبل است بمیرد ( به هر کس کتابی از )تراب=رکن تکبیر=رتبه حیات=ظهور انسان کامل. وقتی که 

 خود را محاسبه کن.، کتاب خودت را بخوان و خودت .محفوظ نگه می داردیوم فصل  در گردنش دادیم که آن کتاب او را در

..به زودی شما را سریعاً از قبرهایتان به حکم تراب )رتبه در یوم قیامت جایگاه شما بر صراط معلوم و مشخص است. 

مان آس فیع الهی اجرا می گردد.و عدل ردر این یوم میزان قسط مبین وضع و برقرار می شود  باب(خارج می سازیم.-تکبیر

(  چه بسیار کسانی که به آنها مهلت دادم در حالی 11حج-12چون سرب گداخته و جبال چون پشم زده شده می شوند.)رعد

ا از خودشان هم بیشتر مومن بودند...ما محبت تو به مومنین ر -ظاهراً  -که ظالم بودند. سپس آنها را مؤاخذه کردم در حالی که

جی ندارند.آنها در  ،یمقرار داد ر  برای روز خدای اکبر که باب را مشهود بینند. در آن روز جز آنچه تو بر آنها حکم کنی ح 

....ما از همه مردم در یوم قیامت باز خواست می کنیم در باره اختالف نظری که حول باب صبور بودند.)مورد لطف اند(

شتی راجع به ذکر و(هل می گفتی ولی آنها نمی فهمیدند و قبول نمی کردند.( آیا ( )تو دا89)حج و(هل االکبر داشتند راجع به ذکر  

گاه حضورش هستند از عبادت و و کسانی که در پیش لی که او فاطر سموات و ارض استدر باره و(هل شکی هست؟ در حا

این باب محشور  مه در ارضل : مهلت در کتاب تمام شد و هبه لحن خود بگو  ،ای قرة العین ند.زاو استکبار نمی ور ۀسجد

 شدید.

ما برای همه چیز)از جمله  حکم کردیم. ،م الکتابی که حول باب نوشته شده...* ما بر یوسف و همه پیامبران به حکم خدا در ا

لی )دوره ای معین( قرار دادیمادیان(  )حضرت باب(  . سپس بعد از این که آیاتشیئ از حکم او تخلّف نخواهد کرد و هیچ أج 

سّر باب موقوف  ( تا زمانی که در آن1280. تا سال  80ا دیدند تصمیم گرفتند آن آیات را به نا حق زندانی کنند تا حین.)ر

سّر باب آشکار نمی شود. یوسف حقیقی جایش بر سّر باب است حول نار.( علت سجن یوسف این بود  1280است.)تا سال 

و خدا او را خالص کرد و به مقام تقدیس رساند.)  و درنگ کرد یک آن تأّمل کمتر از، و)یا مومنان( در سّرو(هل االعظمکه ا

مهلتی می دهد و دیگر بیشتر از این امکان  ،لی چون بشر استعداد آن را نداشتنباید فاصله ای میان باب و بهاء می بود و

 نداشت.(

 

 )تعبیر رؤیا در سجن(سوره تعبیر-37

تَأُکُل الطَّیُر ِمنهُ  فَوَق َرأسی ُخبزاً  قاَل أَحُدُهما إنّی أرینی أعِصُر َخمراً و قاَل اآلَخُر إنّی أرینی أحِملُ و َدَخَل َمَعهُ السِّجَن فَتَیاِن "

 إنّا نَریَک ِمَن الُمحِسنین."بِتَأویلِِه  نَبِّئنا

دیدم   :دیگری گفت دیدم دارم شراب درست می کنم و یکی از آنان گفت: )و دو جوان  همزمان با یوسف وارد زندان شدند.

 تأویل آن را به ما بگو. می بینیم تو نیکو کار و محسن هستی.( دارم روی سرم نان حمل می کنم و پرنده از آن می خورد.

ب ل باب به حق حکم کنید. که  از شما عهد الهی گرفتیم ...ما این کتاب را از لسان خود برای شما نازل کردیم تا بین مردم در س 

کسانی که به ناحق به و(هل  و کلمه  موجب کتاب و سنّت ما حکم شود. هرگز حکمی جز حکم الهی نخواهید یافت.میان شما به 

ّجین محشور می شوند...ما آل و(هل هستیم و شهادت آل و(هل برای خدا کافیست.اش کافر  ل و(هل آ شوند در بحبوحه نار در وادی سل

و  ستعبد خداست. کسانی که به معنی اول برداشت می کنند کلمه ای نادربه معنی  به معنی فرزند و خانواده خدا نیست.

ما هر چه در زمین است را زینتی برای مومنان قرار دادیم تا شما را  که کذب و فریب است. بزرگتر از دهانشان می گویند

قیم که از7بیازماییم که کدامیک عمل بهتری دارید. )کهف ین اسم اکبر جمله آیات او از ا (..آیا فکر می کنی اصحاب کهف و ر 

شما آیات  داستانشان عجیب است؟ بعد از این هم آیات دیگری خواهد آمد.)این داستان کهف مربوط به ظهور است.، بودند

 دندندند و به حیات روحانی فائز شزنده ما ،نهایی که در غار دین پناه گرفتندآ یعنی نشانه های خدا در این زمان هستید. هستید.

به جهت  به زودی شما را نیز هالک می کنیمما امت هایی را که قبل از شما بودند هالک کردیم و بقیه هالک شدند.( و 

  ،عداد آن نقباء)اصحاب کهف و رقیم(و هر گاه مردم از ت مخاطب آیات قرآن خودتان هستید.(إعراضتان از ذکر و(هل االکبر. )
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تان داسطبق روایات، چرا از چیزی می پرسید که خدا در کتابش نگفته است؟ ) .سؤال کنند بگو رّب من داناتر استاز تو 

ذکر را مبارک قرار دادیم تا او را در یوم بعث یاری کنید. ، و رقیم به یهودیان(...ما عبد خودکهف مربوط به مسیحیان است 

ز خدا بترسید و از آسمان ها و زمین و اگر خدا را یاری کنید او هم در روزی که مالکی جز او نیست شما را یاری می کند.ا

هر چه ما بین آن دو است عبرت بگیرید. ما هر چه را بخواهیم خلق می کنیم و کسی مانع آن نیست. خدا به شما خلقت آسمان 

و ما گمراهان را به از شما نظر خواهی نکرد.اراده الهی غیر از اراده مردم است.( زمین وخلقت خودتان را نشان نداد.)و 

کسب کنید تا به  ،در این کتاب برای شما نازل کردیمپایه های علم را که ما  ،(..ای اهل ارض51یاری خود نمی طلبیم.)کهف

. و ة و(هل العلیاین کلم ،سبقت جویید از نزد باب به خیرات ،و کار بر شما آسان شود.  ای عباد رحمن راه درست هدایت شوید

 رای خود دوست دارید انفاق کنید.)امر الهی را تبلیغ کنید.(در سبیل الهی از همان چیزهایی که ب

و دیگری در نور الهی بر شکل مثلّث و  آنها بر شکل مربّع بود زوان با یوسف وارد سجن شدند یکی ا...*موقعی که دو ج

یعنی در رتبه ت .هر دو حول نار برکلمه قوّی مکتوب بودند.)عالم قضاء که رنگ قرمز نماد آن است شکل آن هم مربع اس

 .انی ظهور می کند ایمان نمی آورندبه کسی که در هیکل جسم ،مردمی که خود را مومن می دانند بیشتر .چهارم قرار دارد

است و اظهار امر نکرده   -رتبه سوم-لم ق د رشیئ عجیب همین است. ولی تا قبل از آن یعنی تا وقتی هنوز مظهر امر در عا

خود را مومن به موعود می دانند.( اولی گفت: دیدم که دارم خمر ظهور را در ، مثلثی استشکل روحانی محض و نور  وبه

الی گفت : من در خواب دیدم که ظرفی از نان با ،برصورتی از شرک ،از طالی ناب به اذن خدا می فشارم و دیگریجامی 

یان عالمیان بی همتاست.) هر دو یوسف را تعبیر خواب تو در م تأویل آن را به ما بگو. .سرم بود و طیر از آن می خورد

نان:جسم حضرت مسیح. شراب:حقیقت.  و دین ۀشراب:عصار نان و شراب بود. ،حضرت مسیح در شام آخرل  قبول داشتند.

ن هم با آن هم خانواده است. آن دو نفر نماد دو گروه یجاز.  یک تعبیر این است که سجن نماد دین قبل است. کلمه سجّ نان:م  

مظهر امر را در هر هیکل و لباسی ظاهر  ،با فطرت سالم خود، شناخت حقیقی دارندراد اّمت اند یک گروه که ایمان و از اف

و یک گروه  او آماده شهادت و جانبازی هستند و در راه ره وجود خود را تقدیم او می کنندشود می شناسند و جوهر و عصا

ظهر م. دارند که آنها را تغذیه می کنند و جماعتی پیرو هستند و مغرور کی دیگر که به علم و دانسته های توی مغز خود متّ 

ان رامر حتی قبل از اظهار امرش از حال همه آگاه است و از ایمان و اعراض همه خبر دارد. ظهورش فقط آن را برای دیگ

ی و به رستگار ایمان می آورند به حضرت بهاءو(هلعده ای  ،به تعبیری: مومنین به حضرت باب یا آشکار و معلوم می سازد.

آن کسی که باطن و عصاره دین را می بیند به حقیقت و رستگاری دست می یابد.  و عده ای نه. ندو حیات ابدی فائز می شو

ان آن دیگری ن یا: رکن رابع مقام حضرت اعلی است. فرد اول به ثمره دیانت اسالم دست پیدا کرده و به عالم قضاء رسیده.

ایمان مقدر بود ولی متأسفانه در عمل و  گر چه در ق د ر او استعدادل  است. د و نان دارد وبه ظاهر و جسم متمسکرا می بین

 افراد آگاه است .نیازی به ظهورش ندارد تا آن قوا را داشته باشد.رتبه قضاء به آن فائز نشد. خدا از قبل به ایمان یا عدم ایمان 

در سوره بعد می  تأویل آن را خدا از نزد باب می آورد. ،اقع شود و حکم صادر شودقبل از این که رزق بیاید و ظهور و

فرمایند" باب این خبر را می داند به خاطر این که از لسان فاطمه به او خبر داده." فاطمه مؤنّث است. حوریه و وحی هم 

ه فرزند فاطمه هستند. در سوره مریم می گوید و نیز تاکیدی براین است ک ی الهی از تاویل آن آگاه شده اندمونث است .به وح

مران دختر داد و از دل آن دختر مردم منتظر پسر به  ،. یعنی فرقی نمی کند دختر یا پسردپسر را می آور   ،بودند . خدا به عل

ت مقّدر رؤیای)دیدن و شناختن( مرا متفاو، د تعلق گرفته.(  و خدا برای خلقهر حال اراده الهی به ظهور مظهر امر جدی

ه ک و مشرک و نابود شونده اند ادق هستند و برخی از اهل نار اندکرده. برخی کتابشان را به اذن خدا می خوانند و به باب ص

 که هرگز نمی توانند از آن تخلّف کنند.و برای هر کدام در کتاب اکبر تعبیری است  کتابشان را به کذب می خوانند

 

 ین خبر و تأویل و آیات را خدا از لسان فاطمه به ایشان آموخت.(مایند که ارمی فسوره فاطمه )-38

لُِکما ِمّما َعلََّمنی َربّی إنّی تََرکُت ِملَّةَ قَوٍم ال یُؤِمنوَن بِالِلِ و ذُکما "قاَل ال یَأتیُکما طَعاٌم تُرَزقانِِه إاّل نَبَّأتُُکما بِتَأویلِِه قبَل أن یَأتیَ 

 ُهم بِاآلِخَرِة ُهم کافِروَن"
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 ز آنچها )یوسف گفت: طعامی به نزد شما آورده نمی شود تا بخورید مگر آنکه قبل از آن شما را از تأویل خوابتان باخبر کنم.

 من دین کسانی را که به و(هل ایمان نمی آورند ترک کردم. آنان که در آخرت هم کافرند.( ربّم به من یاد داد.

گویی از آسمان  ،به ذکر الهی سر باز زند فرمایند.از جمله( هر کس از ایمان سوره حج بیاناتی می 14ات10)در باره آیات *

و باد او را با خود به جهنم می برد.)از  پس پرنده ها بدنش را می ربایند فرو افتاده است.)یعنی روح ایمانی را از دست داده.(

 ان هایی کهکه پرنده از ن آن یکی  ،وسف بودندر که در زندان همراه یطوفان امتحان سر بلند بیرون نمی آید. از آن دو نف

علم به  ،فطرت پاک خداجوی را از دست داد مثل همین کسی است که اینجا مثال می زنند : وقتی، روی سرش بود می خورد

نش و پرنده ها یا مریدا ه خاطر علم خود دچار غرور می شودجهل تبدیل می شود . گویی از اول دارای روح ایمانی نبوده . ب

 او از ،شناخته و فقط به چراغ توجه داشتهچون نور را ن ؛سی در ظهور جدید ایمان نمی آورداز او تغذیه می کنند. چنین ک

م .( ... بگو اگر شما  م أسف ل ک  ل  أعلیک  آسمان به زمین می افتد و جایگاه روحانی خود را از دست می دهد. اشاره به حدیث ی جع 

که در آنجا به زیورها و دستبندهایی  جدید( برای خود اختیار نمی کردیدتید هرگز جز دار آخرت )امر آنچه را می دانیم می دانس

ان بی نازک میو لباستان از حریر است.)حریر شاید اشاره به این باشد که پوشش و حجا از طال و مروارید آراسته می شوید

هر دو  ،د. هم طالب و هم مطلوبهیچ قدرتی ندارن ،می خوانندسانی که غیر از ما را شما و حقیقت و جمال باقی است. ( و ک

هردو( قدرت خدا را نشناخته اند که در یوم قیامت آسمان ها در دستان ما در هم پیچیده می  ،)مرید و مراد ضعیف هستند.

رت محمد زنده شود و زمین در مشت ماست...خدا شما را زنده کرد . بعد می میراند سپس زنده می کند.)با ایمان به حض

ب ل  شدید. در ظهور حضرت اعلی می میرید و اگر ایمان آورید  حیات دوباره پیدا می کنید.( چرا در قرآن که به حق در س 

 و(هل االکبر )شخص)قرآن به سوی شناخت حضرت اعلی هدایت می کند.( ...ای مومنان, نور   باب تنزیل شده تدبُّر نمی کنید؟

م بعضی بر بعضی دیگر برتری مومنان( ه -و از خویشاوندان )انبیاء ن به شما اولویت داردی( از خودتااست. حضرت اعل

 و به زودی هم خدا همگی گرفته بودیم م،تو را از انبیا و مالئکه و مردو ما میثاق  از قبل در کتاب الهی ذکر آن شده و دارند

 ظهور بعد( برای ایمان به از مردم در مورد یوم اکبر میثاق غلیظ می گیرد.)

قبل از اظهار امر و قبل از اشاره به ...*و یوسف به آن دو گفت:غذایی برایتان آورده نمی شود تا بخورید از جانب خداوند )

ا را برایتان خبر دهم از سّر تأویل آن روی ،شود( مگر این که قبل از آن زمان این که مقام و جایگاه یوسف برای همه آشکار

 ،امآن حکم بدیع الهی بیاید. )طع– علّی از نقطه نار از نزد بابل  و(هل العلیّ  ت. قبل از این که حکم  یب اسکه خود حدیثی عج باب

. اول تأویل رؤیا را می گویند بعد طعام می آید. قبل از اظهار امر به همه چیز آگاهند.( خدا از است ظهور الهی و نزول آیات

وحی هم مؤنث است. به وحی الهی از تأویل  ۀ. )فاطمه مؤنث است . حوریرا گفتطریق فاطمه و از لسان فاطمه این خبر 

ترک کردم. آنهایی که به والیت فاطمه زهراء  ،به خدا و آیاتش ایمان نمی آورند آن آگاه شده اند.( من دین کسانی را که

 است.و مقام باب.( -در آیه قرآن–کافرند.)والیت فاطمه همان مفهوم آخرت 

 

ولی هر کس  ،ق ایمان و تسلیم و اطاعت از ذکراز طری اشاره می فرمایند که شکر ظهور را به جا آورید.) سوره شکر -39

 خدا از همه بی نیاز است.( -نقطه مقابل شکر–کافر شود 

هللاِ َعلَینا و َعلَی النّاِس و ما کاَن لَنا أن نُشِرَک بِالِلِ ِمن َشیٍئ ذلَِک ِمن فَضِل  بائی إبراهیَم و إسحَق و یَعقوبَ "و اتَّبَعُت ِملَّةَ آ

 لِکنَّ أکثََر النّاِس الیَشُکروَن."

ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. برای ما جائز نیست که چیزی را با خدا شریک بگیریم. این  ،) و من از دین پدرانم

 از فضل خدا بر ما و مردم است ولی بیشتر مردم شاکر نیستند.(

ا و آنان که تو ر ا مردم را از راه خدا گمراه کنندی اند که برخی حدیث ها و گفتارها را می فروشند تاز زمره مشرکین کسان*

( 7نشناخته اند همان هایی هستند که وقتی آیات الهی برایشان تالوت می شود با حالت استکبار روی بر می گردانند.)لقمان
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اقع ور به آنها نداده. بدانید بر صراط در باره این باب مورد سؤال گویی اصال نمی شنوند. سبحان و(هل انگار خدا ذره ای شعو

به زودی خدا پرده را کنار می زند. آن وقت  .که به و(هل و یوم آخر امید دارد کسی است ،حسنه ۀمی شوید. از میان شما ا سو

 که مومنان به کلمه اکبر به درجه که مربوط به کلمه اکبر است. ما خواستیم یثاق شدید او را به چشم می بینیدشما ذکر و م

ر خدا شک ،کاری انجام دهید ،روزی که نتوانید بدون حکم الهی قبل از رسیدن ،..ای عباد رحمنایمان و تسلیم )شکر( برسند.

هر کس شکر کند به نفع خودش است و هر کس کافر شود خدا از عالمیان  که شما و پیشینیان شما را آفرید.را به جا آورید 

ید واقع )ظهور جد یاز است....آیا به آسمان ها و زمین نمی نگرید که بسته بودند و ما آنها را به وسیله کلمه اکبر گشودیم.بی ن

و خدا به آسمان و عرش فرمان  ت الهی( به همه چیز حیات بخشیدیم)آیا و با آب آسمان رحمت الهی گشوده گشت.( شد و درل 

)گنجینه آیات ( و ما به هر کس بخواهیم  هیچ چیز نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ماست .د برای پیروان ما طلب غفران کننددا

می دهیم...اگر علم الیقین داشتید)معنی کتب مقدسه را می فهمیدید( می دیدید اعمال شما جهنمی است.)مورد رضای الهی 

ضرت و در ظهور ح مدهد به علم الیقین می رسی )با خواندن قرآن که از این ظهور خبر می با عین الیقین و حق الیقین.نیست.( 

اعلی به عین الیقین و در ظهور جمال مبارک به حق الیقین.(...شکر خدا را به جا آورید )ایمان و اطاعت( و به خدا و آیاتش 

خدا  د جز ازاگر در ایمانتان صادقی )نقطه مقابل شکر( خدا می خواهد قلوب مومنان را با این کتاب امتحان کند. کفر نورزید

 از کسی نترسید....ما در یوم قیامت شفاعت می کنیم آنانی را که خدا را اطاعت کنند و از قلب ل باب او را سجده و رکوع کنند.

سانی من دین ک ...*و هرگز مشرکان از تو راضی نمی شوند مگر آنکه دین آنها را پیروی کنی. بگو بقیة و(هل هدایت می کند.

)معنی شرک( و پیروی کردم از دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب. هرگز به او  نمی آورند رها کردم. را که به او ایمان

حضرت ، خدا از ابراهیم . منظورل ای از این فضل را به مردم نداده شرک نمی ورزم این از فضل خدا بر من است و خدا ذره

من هر چه بگویم به اذن آنهاست. و نزد آنها مانند سایه در امام حسین است.  ،حضرت علی و از یعقوب، محمد و از اسحاق

برابر خورشیدم.) اسم های حضرت اعلی و حضرت بهاءو(هل .( خدا از میان بندگان مرا برگزید چون آنها را اجابت کردم به 

این  و به ت گرفتیه ای داشت تو بودی که سبققسم به خدا که هر وقت او اراد: دشان.)خالصانه و با شناخت واقعی(خاطر خو

تو خواسته ای  جهت م لک و رسالت را به تو دادیم. تو هم به هر که می خواهی بده و از هر کس می خواهی رو بر گردان.

 جز خواست ما نداری.

 

 )انسان کسی است که به درگاه خدا إنابه کند و به باب مومن شود و به هیکل توحید مبعوث گردد.(سوره انسان -41

قوَن َخیٌر أِم هللاُ الواِحُد القَّهاُر "ِی السِّجِن َء أرباٌب "یا صاِحبَ   ُمتَفَرِّ

 آیا رّب های گوناگون و متعّدد بهتراست یا یک خدای واحد قهّار؟ ( ،) ای دو دوست زندانی من

 را خلق نکردیم در )کاغذ( نازل کرد تا مردم بدانند او بر هر کار تواناست. آیا شما خدا کتابی در قلرطاس ذکرو(هل است. ،طه

حالی حتی تراب هم نبودید؟ آیا شما را زنده نکردیم بعد از اینکه روی زمین مرده ای بیش نبودید ؟ ما از آسمان)امر الهی( 

رشحی از ماء ط هور) آیات نازله( را از آن بحر)مظهر امر( نازل کردیم.)تا شما زنده و خلق شوید( در این کتاب برای شما 

زیرا شما به فضل الهی در اجابت دعوت ذکر از سابقین  مقدر کردیم که قبال هیچ کس از آن برخوردار نبوده.حکمی )احکام ( 

 محسوبید.

شما از خدا بترسید در مورد امر عظیم ما . او را فرقه وسطی قرار دادیم. که چه اشخاص عالی مقام  ،...ای جماعت شیعیان

ید. فقط سیر کنندگان در این ندارید و به درک حرفی از کتاب الهی نائل نمی شودون پایه شما به علم او احاطه و چه افراد 

ا و هرگز نمی توانید حق ر ل است و سنّت الهی تغییر نمی کندو سرنوشت شما هم مثل امم قب در صراط مستقیم هستند ،باب

 درک کنید. ،ین حق اکبر که حول نار مشهود استجز از طریق ا
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و تصدیقی برای دو باب است بر کلمه حق.)اشاره به شیخ احمد و  ردقی است که خدا به تو وحی کآن حقیقت از جمله حقای

سید کاظم. یا: دو ظهور حضرت باب و حضرت بهاءو(هل ( تا مردم به اسم اعظم الهی) حضرت بهاءو(هل( در آن باب )حضرت 

برای مومنان طلب غفران کن. او توبه پذیر است و و از خدا  خود را تسبیح گو و او را حمد کن اعلی( گواه باشند. پس ربّ 

ل خود به د، راط مستقیم حرکت می کند به فطرت. کسی که در صست.)توبه یعنی برگشتن به سوی خدابر مومنان غفار ا

...خدا خواست که روم را توسط دولت حق شکست سختی دهد.)حکومت خدا او را در این مسیر موفق می کند.  جواب می دهد.

در  یبقت بگیرند؟ هرگز. حکم هر چیزین از بین برود.( آیا مردم می پندارند که در کاری یا موردی می توانند از ما سمشرک

مگر کسانی او اراده کرد همه را به حق در آن باب هالک کند  کتاب الهی مشخص شده.)خدا از قبل به همه چیز آگاه است.(

بشر کامل را به سوی شما فرستادیم )حضرت  نما ای )ایمان( محسوب شوند. جوعو در آن باب از اهل ر که توبه و إنابه کنند

به درگاه الهی إنابه کنید که شما را ، ای عباد رحمن اعلی( تا بدانید شما را جز برای سلطنت عظیم او خلق و بعث نکرده.

 شیدی تابان برای عالمیان است.)خلق روحانی( و انسان هایی با هیکل توحید ساخت. عبد ما )حضرت اعلی( خور خلق کرد

شما هم بهترین یاوران او باشید. ای مردم از نوری که خدا در بین شما قرار داد کسب فیض کنید . او قمر منیر است.)حضرت 

( )هر ظهور و دینی 109)بقرهباب هم قمر و هم شمس هستند.( تا عدد سال ها و حساب و دیگر تقدیرات الهی را یاد بگیرید.

دارد که مثل فصول سال از مراحل مختلف رشد و ثمر دهی و خزان و زمستان می گذرد.( ... ای اهل ارض آیا در  دوره ای

یاد می در آن اختالف ز ،زد کسی غیر از ذکر نازل شده بوداین کتاب که هیچ تردیدی در آن نیست تفکر نمی کنید؟  اگر از ن

خدا آن را بر قلبت نازل کرد و روح الق د س به  آیه ای دیگر نازل کردیم. ،به جای هر آیه ،(. هر گاه خواستیم02)نساءدیدید 

 اذن خدا حافظ آن است.

که آن دو نفر سمبل مومنان و غیرمومنان آنها هستند.( آیا ابواب متفّرق  ،همه امت ها ،...*ای اهل سجن )ای گروه مسجونین

رّب  هر پیغمبری یکآنها در کتاب و(هل نجومی برای جهنم هستند.)، و آنچه غیر از خدا می پرستید بهتر است یا باب و(هل واحد؟

اگر هر کس برای خود  دارند. دین واحد دین قیّم است.سلطنت به اذن خدا مظهر اسم خدا هستند. آنها و مربّی است. هر کدام 

علی یک باب هستند و یک دین واحد قیّم داشته باشند؟ حضرت ا هیک دین خاص و متفاوت داشته باشد بهتر است یا هم

 ستاره های جهنم هستند.( ،د مردم دارای ابواب متفرق باشندو کسانی که باعث شدن و(هل هم یک باب هستندحضرت بهاء

 

 االسماء و نیز چند حکم مرتبط با آن بیاناتی می فرمایند.( م)در مورد کتاب قیو سوره کتاب-40

یتُ  موها أنتُم و آباُؤُکم ما أنَزَل هللاُ بِها ِمن ُسلطاٍن إِن الُحکُم إاّل لِِل أَمَر أاّل تَعبُُدوا إاّل إیّاهُ "ما تَعبُدوَن ِمن دونِِه إاّل أسماًء َسمَّ

 ذلَِک الّدیُن القَیُِّم و لِکنَّ أکثََر النّاِس الیَعلَموَن "

و  یچ سلطنت و قدرتی نداده. حکمها هخدا به آن ا و پدرانتان ساخته اید.شم )آنچه می پرستید چیزی جز اسمائی نیستند که خود

ولی بیشتر مردم این را  است.)استوار و صحیح( آن دین قیّم  حکمروایی فقط از آنل خداست. فرمان داد جز او را نپرستیم.

 نمی دانند.(

ه این ماه رمضان.)ماهی که حرمت دارد .مبارک است.ظهور حضرت اعلی( ک ،بشنوید ندای مرا از ماه حرام ،ای مال انوار

در آن قرآن نازل شد: من خدایی هستم که جز او خدایی نیست. در شب قدر به قلبم وحی شد. هیچ کس نیست که حرفی از آن 

ه مگر آنک ،بزرگ و در دو ماه عظیم قبل از آندر این ماه ،خالصو حقیقت با حق  ،قلبش خطور کند  و برلبش جاری شودبه 

وم پس تا حد ممکن از این قرآن) قی خدا حق است و کلمه او همان سّر اعظم است.رضوان را بر او واجب گردانیدم. تا بداند 

نید. هر کس به خالف احکام این کتاب حکم کند از اهل کفر مکتوب است...هر کس حرفی االسماء( در صبح و شام تالوت ک

رزقشان  ،از این کتاب را کتمان کنندحرفی و نیز کسانی که  تبدیل و تحریف کند از کافران استاز این کتاب و کتاب قرآن را 

 (77و با ایشان تکلم نمی نماییم.)آل عمران .به آنها نظر)لطف( نمی کنیمآتش است 
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خدا آن را برای کافران حرام  با طهارت کامل به کتاب الهی دست بزنید.–)چند حکم در مورد این کتاب نازل می فرمایند:( 

ع استماع موق–حرفی از کتاب را تحریف نکنید. –است ولی قلوبتان مطمئن باشد.  چیزهایی در کتاب برای شما مبهم–فرموده 

آیات  )دستوراتی در مورد نحوهء تالوت–در مواقع مشخص وقف را رعایت کنید. –( 241)أعراف کالم الهی ساکت باشید.

 ن کتاب تالوت کنید. ...هر چه برایتان میّسر است از ای–با لحن حزین تالوت کنید.  ،مثل ف س حای حجاز –کتاب ( 

پس چطور در غیاب حضرت محمد به او ایمان آوردید؟ به قلم حکم کردم بر لوح ای مومنان آیا این کتاب حّجت کافی نیست؟ 

لکی در بهشت باشد. با درختان و میوه هایی که از خوردن آن لذت بسیار می  حفیظ بنویسد که برای تالوت کننده این کتاب م 

)یک ماه حرام  ...من بیت الحرام هستم و ماه حق در کتاب الهی.وت آیات و معانی و حقایق مندرج در آن(برد.)لذت از تال

پس هر کس ماه خدا  شب از ماه حرام هستم.14شب آن همان لیالی ع شر است. من شب دهم هستم.(شب دهم از 14داریم که 

و درود می خدا و مالئکه و اولوالعلم به ا ،الوت کندرد و از آیات آن حرفی ترا )مظهر امر( و کتاب او را بزرگ بدا

که از دو طریقه مختلف در عرفان هستند  ندای مرا از نقطه صحو بشنوید.)اهل محو و اهل صحو ،فرستند....ای اهل محو

اشد که ب در اینجا شاید اشاره به این شیارانه در پی رسیدن به حقیقت اند.ومل هکشف و شهود و یا از طریق تفکر وتأطریق 

 از این نقطه صحو که همواره ،ک آن می بینید و در لحظه دیگر نهای کسانی که حقیقت را به صورت محو می بینید یعنی ی

ورات ت ( از این جوان عربی که در طور سینا نطق می کند به اذن خدا بر موسی. پسید.بشنوحقیقت را واضح و عیان می بیند 

د دستان ما به عیسی اشاره کرد و انجیل از آسمان نازل شد و سپس خدا او را به آسمان برو با  به اذن خدا بر او نازل شد

در متالشی شدن ، ه )راز کتاب سر به م هر( کشف شودمختوم ۀبرای باقی ماندن تا یوم موعود و یومی که سّری از صحیف

ه عنوان رطب تازه.)شاید اشاره به رؤیای فضا از مسجدالحرام از لسان حجةو(هل در سّر ذکر از نزد محمد پیامبر عربی ب

حضرت اعلی باشد که خواب دیدند شهر های مقدس )مکه...( به آسمان رفتند و تکه های آن بر شیراز فرو ریختند. و یا 

 بشارت حضرت محمد در مورد ظهور حضرت اعلی...(

 ا )باآن کتاب ر ،در مقام عبودیتردم به قلم این باب و واجب کثنای حرام کردم در طور سیناء)این ظهور( مداد سیاه را در 

وبنویسد همه آنچه خدا جاری فرمود از نزد باب را بر الواح نفیس و تذهیب شده و پاکیزه و سفید بنویسد  رنگ سیاه( ننویسد

ت هتر اسبا مداد زرد از طالی خالص قرمز )شاید اشاره به شناخت مقام حضرت باب یا بهاءو(هل در مقامات مختلف باشد که ب

بعد  را مداد سفید یا حمراء باشد. و اگدر حد رتبه فؤاد و عالی ترین رتبه باشد.( و اگر نمی توانید با مداد طال بنویسید پس ب

با مداد زرد و بعد سبز هم باشد مورد قبول است.)ایمان در رتبه پایین تر هم مورد پذیرش قرار  ،از نهایت تالش نتوانستند

 گرفته.(

بیضاء و از این صحیفه حمراء تا آنجا که می توانید حفظ کنید و آن را تالوت کنید که خدا برای حافظ وتالوت اب از این کت*

کننده آن جنَّت فردوس را ضمانت کرده...این کتاب به منزله سّری از قرآن است که حول سّر بسیار بسیار پنهان نوشته شده. 

روف و مطالب قرآن است کافر است.)اسرار و رموز قرآن را تا حدی که واگر کسی گمان کند حرفی از آن صرفاً همان ح

 ممکن است روشن می کند.(

پیغمبران  -بر ندانید....*ای عبادو(هل آیا با شما عهد نبستم که خدا را با اسماء انفس خودتان نخوانید.)خودتان را در حد خدا و پیام

تند.( اسمایی که خدا هیچ قدرتی و سلطانی در کتابش برایشان قائل مختلف هستند. با ظهور کلی الهی متفاو مختلف اسماء

حکم الهی بر شما این است که جز او را نپرستید در راه این باب . این  )شما هیچ قدرتی در برابر اراده الهی ندارید.(نشده.

ندانی شدن و ماندن در دین قبل دین قیّم و صحیح است ولی بیشتر مردم نمی دانند جز حرفی قلیل را . ای اهل سجن )سجن: ز

علما ( بین مردم و بین خودتان با امیال دروغین که از شیطان گرفته اید فاصله نیندازید . ذکرو(هل االکبر بر حق است و ای  –

 شیطان دشمن آشکار است.
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 (بد.در یومی که وعده الهی تحقق یابه موعود  -بابی ها-)گرفتن عهد ایمان از اهل کتاب سوره عهد-42

جِن أّما أَحُدُکما فَیَسقی َربَّهُ َخمراً و أّما اآلَخُر فَیُصلَُب فَتَأُکُل الطَّیُر ِمن َرأِسِه قُِضَی اِل  یاِن "مُر الّذی فیِه تَستَفتِ "یا صاِحبَِی السِّ

ی شود.( و آن یک از شما حکمش این است که به رّب و حاکم خود شراب خواهد داد)ساقی شاه م ،)ای دو دوست هم بند من

 آن دیگر مصلوب می شود. پس پرندگان از سرش می خورند. امری که راجع به آن نظر مرا پرسیدید انجام شد.(

بگو آیا از کتاب الهی برای شما نخواندیم چه به  حجابی نامرئی قرار دادیم. ،ی که به آیات ما ایمان نمی آورندبین تو و کسان

توضیح و تفسیر آیات ادیان قبل و چه به صورت نزول آیات و تعالیم و حقایق  صورت انشاء و چه به صورت ابداع؟ )چه

ه خلقتی ک، کان است مثل خلق روحانی. اختراعبدیع و جدید. ابداع اصطالحاً به معنی آفریدن بدون نیاز به ماده و زمان و م

مثل اشیای معمولی.(  مکان وماده دارد. آفرینشی که زمان و ،مثل کل عالم خلق. احداث مکان و ماده دارد ولی زمان ندارد.

ببین چگونه مردم آیات ما را تکذیب می کنند بعد از آنکه خدا در کتاب به ایشان راجع به حجت های ما بسیار تعلیم داد. کسانی 

م ریس موم از درختی که از اصل جهنم خارج شده)حاجی محمد ک ۀب حکم کنند گناه کارند و از ثمرکه برخالف حکم این کتا

ا را م تسلیم امرش شوید و احکام کلمه اکبر به احکام الهی علیم است. ،به تعلیم رحمن یحیی ازل...(می خورند. -خان کرمانی

تدا از اب ،ی قلب او را ظرفی برای کل احکاماله ۀبه اراد از کلی و جزئی به درستی انجام دهید. ،که توسط باب نازل می شود

ن به کسانی که می خواهند دی برسانید به نصاری )به تعبیری یاری کنندگان. ،)بابی ها( اهل ارض..ای قرار دادیم. ،تا انتها

 یرعهد بگ ،و از اهل کتاب )بابی ها( ما در آن باب برحق به حق شدیداً  از امر،امر را بگیرند و ابالغ کنند( د.خدا را یاری کنن

 -و نه بیشتر–و تا جایی که توان دارید  ما را به شرق و غرب برسانید.امر که خدا وعده داده ایمان آورند. .. یموعود مورددر

تبلیغ کنید...شما از کتاب و آثار الهی جز به همان اندازه ای که خدا برایتان تعریف و توصیف کرده اطالع ندارید...خدا هیچ 

 قیوم االسماء( و مقام)قایقی از این و از شما ح نوشتخشک و تری را نیافرید مگر آنکه حکم آن را با دستان او)باب عظیم (

 دچار گناه و تردید و انکار امر الهی نشوند.ذکر را کتمان کردیم تا مردم در ایمان آوردن 

..*ما به تو وحی می کنیم از آنچه در کتب مقدسه قبل در مورد این دو ظهور پی در پی )در آخر الزمان( آمده تا مردم بدانند 

)این دو نفر نماد دو گروه هستند( آن کس از میان شما  ،ی منانا قرار داده. ای دو هم صحبتل زندانخدا ما را بر همه چیز تو

ت. رشد مومن )ابراز ایمان به مظهر امر باعث خشنودی ایشان اس به ربّش شراب می دهد ،حقیقی باشددو تا که از مومنین 

-اصل کالم الهی دقائق )قلب مومن( از آب کافور. ) وجودش به پروردگار است.( در جامعصاره  عبارت از تقدیم شرابل 

اما  و دهد و کار را به نتیجه می رساند رتبه فؤاد( به اذن حق با صدق و مسؤولیت این کار را انجام می-باالترین مرتبه ایمان

 می از سر ودر آتش به صلیب کشیده می شود و پرنده جهن ،ی است که به ذکر ما کافر می شوندکه از زمره کساندیگری 

علوم ضالّه را  ،خود به مردم غافل که پیرو اویندمغز او می خورد.)آن دیگری که ایمان نمی آورد از علم و دانش ظاهری 

ساکن و منجمد شده و مردم از او تغذیه  ،اّلبه: در قید و بند خود ساختهص   اولی با قلب رسید و دومی با مغز نرسید. می رساند.

گر چه هنوز  .عدم ایمان  حقیقی آنها آگاه است بل از اظهار امر هم به کینونت و اسرار قلوب و ایمان یامی کنند. مظهر امر ق

ید و قبل از اینکه طعام دین جد لهی می تواند همه حقایق را ببیند)زندانی( به نظر می رسد ولی به وحی ا جزء پیروان دین قبل

ز ظاهر ماجرا چنین حس می شود که از عدل به دور است که دو نفر که را به مردم بدهد در مورد آنها حکم کند. گر چه ا

یکی بخشیده شود و به مقام عالی برسد و دیگری  ،ستند و هر دو یوسف را قبول دارندگناهشان یکی است و مستوجب سجن ه

ورد آن اختالف نظر هالک شود. در واقع مظهر امر از ابتدا به کنه وجود و اعمال نفوس آگاه است.( امری که شما در م

. خدا بر عالمیان گواه است. )در قرآن مکرر اشاره شده که مردم در زمان ظهور دچار اختالف می شوند افتداشتید تحقق ی

مران-211)بقرهو حکم مظهر امر فصل الخطاب است.  ...(81نحل-145آل عل
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 )توحید و وحدانیت الهی(وحده  هسور-43

 اٍج ِمنُهما اذُکرنی ِعنَد َربَِّک فَأنساهُ الشَّیطاُن ِذکَر َربِِّه فَلَبَِث فِی السِّجِن بِضَع ِسنیَن ""و قاَل لِلَّذی ظَنَّ أنَّهُ ن

 پس شیطان ذکر رّب را از یاد او برد. پس ابنده است گفت: مرا نزد ربّت ذکر کن.یف به آن یکی که فکر می کرد نجات )یوس

 چند سالی در زندان درنگ کرد.(

را بر مردم نازل کردیم که مشتمل بر اسرار و به صورت نوشته هایی در سطور است.)در دل این سطور اسرار ما این کتاب 

را  )کلمه عظیم اندک نفروشند. محدودل  آیات و(هل نازله در شأن ذکر را به قیمتی از حروفل  ،الهی پنهان است.( تا شاید مومنین

)نازله از قلم حضرت اعلی( همه  ،ر آن کتاب که حول ماء مستور استدو ما  با کلمه ای کوچک و محدود مبادله نکنند.(

صه( را انجام ها بهترین قبهترین مدل قصه گویی و نه تن ،یت بهترین قصه گویی)أحسن الق ص صما برا احکام را تبیین کردیم.

 شان اند که وقتی ذکر خدا می شود أفئدهمومنان کسانی  با این تفسیر اکبر تا مردم اندکی به و(هل و آیاتش ایمان آورند. ،می دهیم

تی در کتاب ذکر خدا وحده ای مردم شما را چه می شود که وق به وله و شوق می آید و در حضور باب به استقامت قائم اند.

قلوبتان از استماع آن مشمئز می شود و به ظنون شیطانی به آخرت کافرید؟ )در واقع نه و(هل را دوست دارید نه  ،می شود

مقام عبودیت است. با وجود این:( هر  ،به جز عبودیت بگویید )مقام باب خرت را( مبادا در باره ذکر ما کلمه ای )مقامی(آ

مقام باب مقام نقطه است. و در باره نقطه نمی توانید چیزی  چه بنویسید نمی توانید توضیح دهید که مقام او چقدر عظیم است.

) از طریق نادرست راء بابش وارد مدینه شوندو خدا در مورد کسانی که از و شماست او از جانب خدا بابل ولیّ  بنویسید.

سیدن )دستشان از ر حکم سارق داده که باید دستشان قطع شود.، را بشناسند ( -حضرت بهاءو(هل-وارد دین شوند و بخواهند ولیّ 

هد آنچه را از قبل انجام می داد انجام دهد. چه که به حقیقت کوتاه می شود.( وقتی امر ما بیاید خدا به هیچ کس اجازه نمی د

 ،از کم یا زیاد، افتند و هر کس هر چه حمل می کندایام و(هل( مردم به تزلزل می -امر ما شدید است. آن وقت )در یوم ظهور

قع واحد و شرایط یکسان قرار می گیرند و جایگاه ایمانی هر کس از نو تعریف بر زمین می گذارد.)همه در و مشخص ص 

پیروی  ،این جوان عربی ،از کالم نور اکبر الهی ،و خدا حیات را فقط برای آیت خود مقدر فرموده...ای مردم می شود.(

علما...( چون مردم به جهت غرورشان ،سادات  ،و نفاق می ورزند.)هم تباران حضرتاعراب به آیات ما بیشتر شرک  کنید.

و از رحمت ما  لکه سخت تر از آن کردیمما هم قلوب آنها را مانند سنگ و ب، ردندا کافر شدند و آن را مسخره کبه آیات م

 دور ماندند.

ولی ذکر نکرد برای او در  مرا نزد رّب خود یاد کن. -از آن دو نفر -...*و گفت به کسی که گمان می کرد نجات یابنده است

 کرد برای او سجن را به مدت ماه های معلوم. پس به زودی و خدا مقّدر شیطان ذکرو(هل را از یاد او برد کتاب حق الهی. پس

را فراموش  ون مردم آن حقیقت)چ و آنها نزد خدا ضیافت دارند. و گناهانشان را می بخشاید رّب آنها ایشان را هدایت می کند

 ،منین به حضرت بابآن مو ذکر است. ،آن حقیقت و به اطالع مردم نمی رسد. در همان جا می ماند ،می کنند و نمی پذیرند

مستور می  19یا  9اهی)چند سال مشخص و معلومو چند م همان اول آن حقیقت را نمی فهمند ،اءو(هلبعد از ظهور حضرت به

 (ماند.

 

 به رؤیای حضرت باب اشاره می شود.() سوره رؤیا-44

بَع ُسنباُلٍت ُخضٍر و اَُخَر یابِساٍت . یا أیَُّها الَمََلُ أفتونی فی "و قاَل الَملُِک إنّی أری َسبَع بَقَراٍت ِسماٍن یَأُکلُُهنَّ َسبُع ِعجاٌف و سَ 

 ُرؤیاَی إن ُکنتُم لِلُرؤیا تَعبُروَن "

وشه سبز را هفت خوشه خشک نابود و هفت خ او چاق را هفت گاو الغر می خورند)پادشاه مصر گفت:در خواب دیدم هفت گ

 (در مورد معنی خوابم نظر دهید. دانید اگر تعبیر خواب می ،ای بزرگان مملکت می کنند.
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 ،مین رؤیا را برایت بازگو می کنیما بهتر ای بزرگان )علماء( اگر به علم تعبیر رؤیا آگاهید معنی  رؤیای مرا بگویید......*

 ،وادف ی از آنچه خدا به تو برمشعرو مومنان توانایی درک ذره ا ه با رویای بشر قابل مقایسه نیستدر رویای صادقه تو ک

دیدم بعد از نماز فجر در ماه حرام رمضان که قرآن در آن نازل شد )در زمان مبارکی که  :بگو فوق عرش نشان داد ندارند.

محرم و رجب  ،ذی الحّجه ،های حرام اسالمی نیست: ذی القعدهرمضان جزء ماه - امر الهی ظاهر شد و آیات نازل گردید.

قِّب ) بودم  ماه حرامند.(که رو به قبله نشسته1، ، حرم حسین، سدو کسی خاک آلوده از سمت ارض مق(  ؟دو زانوبه هیأت مت ع 

و گفت: من در خواب دیدم درخت عظیمی در حرم امام حسین م حاذی رأس  ظهور کلی الهی( به سمت من آمد، )عوالم الهی

و  و من چشم و گوش و دست او هستمگفت: من محبوب همه عالمیان هستم  او خارج شد و حوریه ای بر آن بود )وحی( که

و به حضور امام موسی کاظم رسیدم و داستان  خت و حوریه و کالمش شگفت زده شدممن از آن در پیوسته سخن می گفت.

( 1و گفت :خدا آن درخت را)حضرت اعلی( برای برادر من) با احترام بسیار شما را نشان دادرا تعریف کردم و او با شاره و 

 7و در اینجا آن  دیگر مانند این ها به پایان برد توصیف 1و کالمش را با  ( خلق کرد1( وثمره فواد من)2من) و قرة العین

و بعد  سال فراوانی است 7هور خودشان آن اگر می خواهید تعبیر رویا را بدانید از من بپرسید.)ظ سنبله سبز به پایان رسید.

بیر کرد که کسی خدا در کتابش رویا را به مرکز امر تع (رتبه  7یا  آید. یک دوره قحطی می آید و بعد دوباره فراوانی می

 و ما تاویل رویای باب را می گوییم ولی جز پایبندان به عهد الهی از آن متذّکر نمی شوند. از آن آگاه نیست

پدر هیچ یک از )هیکل عنصری( ...خدا محمد را  حجابی برای شناخت شما نشود. ،چهره و لباس های باب ،ای اهل ارض

م به و اوها عقول پی به مقام او نبرند ( ولی او را در کبد عرش برای یوم اکبر نگاه داشت.14)احزاب مردان شما قرار نداد

او را قبول کرد.)جناب  کلمه نفس ،ده شد که او قبل از همه عالمیان. این مقام به این جهت به او داهوای ارض او طی ران نتوانند

 حضرت محمد اند.( صفاتیل  جعتل ر ،باب الباب

و ما بخشی از آن  ...(5قصصرا به ما داد و ما وارث ارض و ساکنان آن هستیم.) ءای عبادو(هل بدانید خدا م لک ارض و سما

")استقامت کن.همان طور که به آن ما رت  ما ا مل ( " که از 112هود -موریسّر بسیار پنهان را به تو اعطا کردیم. پس"ف است قلم ک 

با آنها رحیم باش.  و .قلوب شیعیان ما را بپیما و بسنجو بعد از این هم باید بسیار بر کلمه سّر پنهان استقامت کنی. . بل گفتیمق

ن أعرض( ناری از  ما برای اولین کافر به عبدمان شجره زقّوم مقدر کردیم که در ارض سّجین است...خدا به شما )اول م 

( خارج شوید تا به ارض او) مقام حضرت بهاءو(هل ( پی برید مگر بعد از تانگاه و حدّ اجازه نداد از ارض خودتان )جای

به تنهایی در میان شما ندا  ،را از نزد باب کنید...بترسید از روزی که ذکر )آیات ( ظهورش. پس تا آن زمان طلب ظهور ماء

ما خیرات را برای سابقین نگه داشتیم. نمی توانید  فقط مومنینی که در ام الکتاب مخزون بودند او را اجابت می کنند. کند.

 زمان آنچه را ما مقدر کرده ایم پس و پیش کنید.

 

 از جهتی یکی هستند و از جهتی متمایز اند.( )اشاره به رابطه میان باب و بهاء می فرمایند.سوره هو -45

 "قالوا أضغاُث أحالٍم و ما نَحُن بِتَأویِل اِلحالِم بِعالِمیَن "

 تند این خواب پریشان است و تعبیر خواب های پریشان را نمی دانیم.()گف

حمد خدایی را که کتاب را به حق بر بنده اش نازل کرد و مقدر کرد مالئکه آسمان و زمین حامالن او باشند وحول باب طواف 

ن ادی به غائبیهجکلمه ما را به نحوی  ،ند. ای مردمو مالئکه عالین جنود اوی الحرام را در قلب او قرار دادیم کنند. زیرا بیت

قلوب مردم را که متعلق به خداست  ،)علماء برسانید. ..و به روم بگویید به چه حقی از روی غرور به ارض ادنی غلبه کردید؟

لک خود را هم از شما پس می و م   ق خون مومنان را از شما می گیریمبه تصرف خود در آوردند.(و اگر خدا بخواهد ما ح

 د. اگر از امر و(هلسّر قرآن را بیان می کن ،حرف به حرف...این کتاب و خدا در قدرت ما هیچ تردیدی باقی نگذاشته. یمگیر

 و واجب بود در این کتاب هم فرض استهر چه در کتاب قبل  اعمال خیر شما به قدر ذره ای ارزش ندارد. ،تبعیت نکنید
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اظ سنّت رحمن تفاوتی نمی یابید. )هر دو مخزن حقایق اند.( قول حق تحقق می )قیوم االسما ( با آن )قرآن( از لح میان این

یابد که شرق و غرب عالم را پر از قسط و عدل می کنیم. پس از آنکه مشاهده می شود پر از کفر و انکار باب شده است. 

این  و د تا به و(هل و امرش ایمان آوریدبدانید خدا در میان شما نفسی از خودتان و بشری مثل خودتان را آفری ،..ای عباد الهی

م را در ام الکتاب حکینور ما در آن کتاب اکبر به نزد شما آمد تا به و(هل و آیاتش ایمان آورند . او  حکم در شأن باب انجام شد.

ا ند. عبد مو تذکره ای برای آن گروه از عبادمان که از لحاظ درک دینی ضعیف هستند.  اصحاب مومن ذکر قلیل قرار دادیم

بر  .(درمیان شما شاهد می باشد. او در ام الکتاب مشهود است.)هم شاهد و هم مشهود است. هم می بیند و هم گواهی می دهد

و از مقامی قرار داده که در نقطه نارنفس شما و بر اعمال پنهان و آشکارتان...بدانید خدا برای ما و برای عبدمان خلق ا

فقط آنکه او عبد ماست و بر عالمیان گواه  ع و غیر قابل دسترس( ما او "هو"هستیم و او ماست.)ممنو عالمیان مقطوع است.

( و دستان عبدمان 14در واقع با خدا بیعت کرده اند )فتح ،ا با او بیعت کنند و ایمان آورنداست. کسانی که به موجب حکم م

 للفل غیر معطوف)الف مستقیمه ( است.أ، و(هل االعظم سّر او از آن اسم را برتر از دستان شما قرار دادیم. چه که در

ریشان ه افکارشان پو مشرکین هستند ک)خواب های پریشان ( می بینند  ...*فقط کافران هستند که بر انفس خودشان أضغاث

 تعبیر کننده آیات کتاب باشید. ،)ذهن و روح و قلبتان(  و شما نمی توانید در باطن و بی معنی است

 

 )قلوب مومنان باید مانند آینه ای باشد که تصویر یکدیگر در آن مشاهده شود.( مرآتسوره -46

ٍة أنَا اٌنَبِّئُُکم بِتَأویلِِه فَأرِسلوِن "  "و قاَل الَّذی نَجا ِمنُهما و ادََّکَر بَعَد اٌمَّ

 ف ببرید.(.مرا پیش یوس می گویم گفت من تاویلش را به شماو  د بعد از مدتی به یاد یوسف افتاد)و آن یکی که نجات یافته بو

 7...دین را برای )شناخت( ذکر اکبر خالص کنید. چه که ما از و(هل هستیم و به او رجوع می کنیم.)بعد از سیر و سلوک در 

ز ا، برای شما نازل کرده. ای اهل مغربنور منیر و کتاب حق را  شرق از عبد ما تبعیت کنید که خدامرتبه کمال( ای اهل م

در حالی که مالئکه  ،ن در سایه هایی از ابر بیایده مظهر رحمید به جهت نصرت الهی قبل از این کخود خارج شو دیار

د و اقدام( . نه بر حرکت )تایی)قبل از ظهور جمال قدم تبلیغ کنید.(...شما هیچ توانایی ندارید هستند.پیرامون او تکبیر گویان 

و م لک به کسی که از اول اراده الهی بوده تعلق می گیرد.  ده الهی است نه اراده شمابه ارا و نه بر سکون )عدم تایید( هر دو

و خدا مومنان را از رشحی و ذره ای از یک قطره از آن بحر اعظم  کتاب الهی ماء صاف فرات نامیدیم ..ما عبد خود را در

این باب دست بر دارید. ...هیچ پیامبری اجازه  در مورد ،ن و اوهام خود که کذب و فریب استاز ظنو ،خلق کرد. ای عبادو(هل

مران عهد یاری و ایمان به  ،دین و رّب هستم.(و ما از انبیا من آخرین و کاملترین -79ندارد بگوید مرا پرستش کنید.)آل عل

هدشان ع دانستند و به پیغمبران می به زودی خدا از مدعیان صدق راجع به صداقتشان باز خواست می کند. ذکر را گرفتیم.

در مورد کتمان آن )تا وقت معلوم( وفا کردند. )امت باید ایمان بیاورند و نصرت کنند.(غیر از ذکر و(هل چه می خواهید؟در 

 01آل عمران-حالی که اهل سموات و ارض خواه ناخواه تسلیم اویند.)در قرآن اول اسالم را معنی می کند و بعد عهد می گیرد.

پر کنند و در راه خدا  ءرزیدند خدا از آنها هیچ چیز نمی پذیرد حتی اگر ارض را از یاقوت حمرا( کسانی که به و(هل شرک و

)با ظهور حضرت اعلی ام  . خدا از مومنین فقط دین خالص می خواهد. .. بعد از نزول این کتاب سّری نمی ماند.انفاق کنند

لیم به وجه است. و انتظار حکومت حق که به زودی می فقط تس الکتاب می آید و سّری نمی ماند. از این مرحله به بعد(

قدس از )عرفان( جمیع عالمیان است و حول این آید...این باب اولین بیتی است که برای مردم در ارض فؤاد ساخته شد و م

 ن بیتل وضعو هر کس داخل آن شود در ام الکتاب ایمن است. )در قرآن می فرماید اولی مقام ابراهیم است ،بیت آیات بیّنات

و از طریق ایشان به مقام ابراهیم می رسیم. یا: در  صنع خدا حضرت باب هستند: اولین - 98آل عمران-شده ب ّکه می باشد.

باره حضرت بهاءو(هل صحبت می کنند که آیات بینات دارد از آن مقام ابراهیم بیرون می آید.( ..حج بر کسانی که توانایی دارند 

 همه به حبل الهی ،ان هستند.( ... ای اهل ارضتوجه به حضرت بهاءو(هل که نقطه نار هستند . کعبه ایش) حج یعنی  واجب شد.

تمسک کنید که ذکر ماست. این جوان عربی که در نقطه ث لج )یخ( پنهان است.)نقطهء ثلج: حقیقتی که ساکن است. خشک و 
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حضرت اعلی آب هستند. قبل از اظهار  .ارتی به آن برسدر است قوایی و حرآب یخ زده هم هنوز پنهان است. قرا سرد است.

ک )وحدت دین و دین کلی( خدا دوست دارد قلوب هر ی ثلج اند.( ..در دین خدا و در صراط مستقیم همه برادر هستید.، امر

 این صراط الهی است. از شما مانند آینه و مرآت باشد که در آن عکس یکدیگر بیفتد.

بعد از این آیه بدانید من از نزد این ذکر به  ،نجات یافته بود گفت: ای اهل ارض ه مومنین بود که...*و آن کسی که از زمر

 هآن گروهی که مومن شده اند یعنی ب )بیانی ها دو گروه می شوند. پس به سوی خدا بشتابید. شما تأویل رؤیا را خبر دادم.

 ایمان و به حضرت بهاءو(هل باقی نمانید -بابی–قبلی خودتان  ر دینبه گروه دیگر می گویند:د ،حضرت بهاءو(هل ایمان آورده اند

س پیا می تواند مکالمه ای بین بابی ها و شیخیه باشد.  و تاویل رویا یعنی ظهور جمال قدم یا همان ذکر واقع شده است. آورید

 یک گروه خاص ( ،"بعد ا ّمة" :ظهور یک دین بشتابید به سوی آن ظهور و دیانت.

 

 حجت من است که در میان شماست.( ،) این ذکر ه حّجةسور-47

ّدیُق أفتِنا فی َسبِع بَقَراٍت ِسماٍن یَأُکلُُهنَّ  َسبٌع ِعجاٌف و َسبِع ُسنباُلٍت ُخضٍر و اٌَخَر یابِساٍت لََعلّی أرِجُع إلَی " یوُسُف أیَُّها الصِّ

 یَعلَموَن " النّاِس لََعلَُّهم

راجع به معنی هفت گاو چاق که هفت گاو الغر آنها را می خورند و هفت خوشه سبز که به من  ،)ای یوسف بسیار راستگو

 تا به نزد مردم باز گردم شاید آنها هم بدانند.( .د می کنند بگوهفت خوشه خشک آنها را نابو

عبد خداست که  ،ش سخنان ناصواب نگویید. این غالمدر مورد .ذکر و(هل االعظم است ،...خدا به من وحی کرد که این ذکر

مثال  ،ه ذکر استدالل می کنند. این کتابمانند کسانی نباشید که به کتاب خودشان علی یمان به او را از همه گرفته ایم.عهد ا

فرع است. خود مظهر امر اصل است. حضرت محمد هم صورت و مثال الهی بودند. به  ،)به نور توجه کنید. کتاب است.

اما کسانی که به ذکر ایمان آورند  قسم به خدا در آن روز وجوهی سفید می شوند و وجوهی سیاه.نور درون آن توجه کنید.( ...

( ما اصال 147و 148)آل عمران  در جایگاه خود در عذابند. ،ولی کسانی که چهره شان سیاه باشدروی هایشان سفید است. 

ی و مومنان از ایشان دورخداوند رحمن و مالئکه  ،وندشولی کسانی که به و(هل و آیاتش کافر  نمی خواهیم به کسی ظلم کنیم.

آیا رّب های  ،ای اهل ارض و در آخرت عذاب عظیمی در انتظارشان است. ر دنیا به ذلّت و مسکنت می افتندو د می جویند

. به ندن هستسابقو ،یک گروه گوناگون و متفّرق بهتر است یا خدای واحد بی انباز؟ ...مردم از لحاظ ایمانی برابر نیستند.

 وه دیگر بر یمین عرش ایستاده اندگر .)اولواالفئده( یمان نزدیک تر از شعاع به خورشیدجهت این که سبقت گرفتند به ا

)طلب می  گروه چهارم کسانی اند که نزد باب سائلند .(نفساولواال) گروه سوم برای خدا در ارض ساجدند .)اولواالرواح(

این  -به معروف ،)هر چهار گروه جزء مومنان هستند.( ای مومنان را کسی جز خدا نمی داند. کنند. اولواالجساد( مقام آنها

اگر به ذکر من ایمان نمی ، یر خدا دعوت می کنند. ای اهل ارضو نهی کنید از کسانی که خلق را به غ امر کنید -ذکر ما

 خروج را با ،وید. گر چه نمی توانید.) در قرآنشپس به خشم و غیظ خود بمیرید و اگر می توانید از ملک من خارج  ،آورید

اگر از ظل این دیانت خارج شوید رشدی ندارید.( به شیطان افترا  -11ق–مثال رشد گیاه توضیح می دهند. خروج یعنی رشد. 

می دانید به متحریان  و)گناه را به گردن شیطان نیندازید.( ...به مساکین انفاق کنید و از فقر نترسید.)از حقیقتی که دارید  نبندید.

هم آن )زیرا قادر به ف به او شک نکنید. ،کندسوالی می کنید و حکمی صادر نمی  هم بدهید.تبلیغ کنید.( ...وقتی از او)باب(

ر تم این ذکو قسم به عزّ  ی رّب رحمن را از حول نار بشنوید که می فرماید: من و(هل هستمندا ،قرآن ...ای اهل فراتل  نیستید.(

. به آنکه نبود گفتم:باش ،چون دوست داشتم او را بشناسانم و ی که هیچ یک از شما وجود نداشتیدن ساجد بوده از وقتنزد م

نزدیک شو و ناراحت  ،پس ظاهر شد عرش و کرسی و سموات و ارض و ما بین آن دو.)همه عوالم خلق شدند.( ای عبد من

. هر کس و(هل شدجل محتومش در این کتاب با دستان ذکر نوشته نشده باهیچ نفسی نیست که ا نباش. خدا با توست و گواه است.

و خدا برای  واهد به وسیله ذکر به او می دهیمو هر کس دنیا را بخ او را به سوی ذکر هدایت می کنیم ،و آخرت را بخواهد

و شما  گو کافران هالک شدندببدون ذکر پایه محکمی قرار نداده.)خدا هر دو گروه را مدد می کند.(  ،هیچ یک از دو گروه
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نَّت و خود را از جهنم دور کنید.  و دار آخرت  حیات دنیا بی ارزش و بی دوام استاموات هستید. پس بشتابید به سوی ج 

امروز حجت من این ذکر است که در میان شماست. به سوی ارض مقدسه )ذکر ( بشتابید.  ،زندگی ابدی است. ای اهل ارض

ر کنید تا ظهور واقع شود.( و فقط انصار خدا باشید نه مردم. به سوی من بشتابید که ما اجر کسی که عمل .)صبو آنجا بمانید 

)تا ظهور جمال قدم دوام نیاورد . یا در مسیر ذکر هست  و هر کس در این مسیر بمیرد ک انجام می دهد را ضایع نمی کنیمنی

 ولی هنوز به آن نرسیده ( اجرش بر من است.

از پیرامون تو پراکنده می شدند.)آل عمران  ،مومنین معلوم می داشتی و می گفتیاگر از آنچه می دانی بر  ،عینالای قرة 

مثل تشخیص مورچه ای  ،تشخیص فرق شرک و توحید برای شما ( مثل تاریکی از شمس.)در حدیثی از حضرت علی:159

زیرا شناخت مردم از تو مثل  .پس مردم را ببخش .(ادعای خدا شناسی محال است-است که روی سنگ سیاه راه می رود.

شناخت مورچه از توحید است. علی بن ابی طالب که در میان شما بود به اراده الهی از سموات و ارض و بین آن دو مطّلع 

ا مذکر  از ،متراکم از سبحات نور ۀنقبای مومن را از سای)یک نوعی خود را رجعت حضرت علی می دانند.( ...خدا  بود.

د او مانند نزشهادت الهی را در مورد کلمه اکبرش بشنوید: ارض و سماء و ما بین آن دو  ء،خلق کرد. ..ای اهل ارض و سما

م لک را  می چرخانید و امرو(هل در دستان او از آن هم نزدیک تر است.د آن را یکه هر طور بخواه نگینی در انگشت شماست

ن اسم اکبر را به خلق ای ،د. آنگاه که ما در مشهد ذّر اعظممی چرخان ،خواهد را میو خدا هم همان  –هر طور بخواهد 

بعضی از انبیاء یعنی انبیای اولوالعزم  در ایمان سبقت گرفتند. به این جهت خدا آنها را امام قرار داد. برخی  ،عرضه کردیم

مبتالی أسقام کرد. مانند آدم و شعیب و یون س  به این دلیل خدا آنها را دیگر کمتر از چشم بر هم زدن یک پشه توقف کردند.

 صیا و جانشینان انبیا قرار دارند. به این جهتاو ،نقصی داشتند.( پس از این  گروه ،)هنوز نسبت به انبیای اولوالعزمو ایّوب 

و گروه پنجم  دکر شدنمشمول عنایت ذکسانی هستند که ، ده. بعد از آنها یعنی گروه چهارمارض قرار دا ۀخدا آنها را ائم

کسانی که به اراده و علم و حکم الهی دیر ایمان می آورند. ما در این کتاب مبین همه را بر شمردیم.)جایگاه و رتبه ایمانی 

 همه معلوم است.(

( در هفت کلمه تعبیر کن.)در این سوره به انحاء مختلف مومنان را هستی مللکتو رؤیای خودت را ) ،...*یوسف ای صّدیق

خدا شما را در هفت سنبله سبز )هفت مرحله کمال ( سیر  ،جانب خدای خبیر حکیم: ای اهل ارضاز  بندی می فرمایند.(رتبه 

می دهد به وسیله این کلمه اکبر )ظهور خودشان را به هفت سال فراوانی و هفت سنبله سبز تشبیه می فرمایند. بعد پشت سر 

بعد از این که این هفت  راوانی است.هر ظهوری هم هفت آسمان دارد.آن یک قحطی و نبود معارف است و بعد دوباره ف

ا ( فقط کسانی که شیعه سابقون مو یا دوره دیانت که فراز و فرود دارد.مرحله را سیر کردید به و(هل و به لقاءو(هل می رسید.

 هستند تفسیر این آیه را می فهمند.

 

 باب بشنوید.( )ای مال انوار ندای مرا از حول این سوره نداء-48

 "قاَل تَزَرعوَن َسبَع ِسنیَن َدأباً فَما َحَصدتُم فََذروهُ فی ُسنبُلِِه إاّل قَلیالً ِمّما تَأُکلوَن "

و هرچه را برداشت می کنید در خوشه اش نگه دارید جز اندکی که برای  گفت: هفت سال متوالی زراعت کنید )یوسف

 خوردن الزم دارید.(

در قرآن هر جا سخن از این گروه است از فضل صحبت می کند.( ندای مرا از حول  ،سابق به خیرات)گروه  ،ای مال انوار

این باب بشنوید:  من از جانب خدا حّجت هستم بر خلق و هر کس در یوم فضل از طریق این ذکر اکبر به سوی من بیاید )از 

عذاب  و تاز عهد او بیاید هرگز قادر بر چیزی نیسو هر کس از طریقی غیر  مرا بشناسد( او بر دین خالص است طریق باب

الیم در انتظارش است. ...این دین نزد خدا همان سّر دین محمد است. پس به سوی جنّت و رضوان اکبر بشتابید اگر به آیاتش 

و شما را  اندتا آیاتش را بر شما بخو که بابی در میان خودشان برانگیختصابر و شاکر هستید. خدا بر مومنین منّت گذاشت 
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کافر با نجوی کردن سخنان  .حرف( 27زجز الفی از باء معطوف.)دو حرف اگر چه قبل از آن چیزی نمی دانستید  تزکیه کند.

فکر نکنید کسانی  شیطان می خواهد اولیای ما را محزون کند ولی به شما ای مومنان ضرری نمی رسد مگر به اراده الهی.

که روی آتش دیگر است کمک . ما آنها را به ورود در آتشی د در موردی از او سبقت بگیرندکه به ذکر کافر شدند می توانن

ما صدای کسانی را می شنویم که می گویند خدا  تا آتش بر آتش بیفزایند. میراث آسمان ها و زمین برای و(هل است. می کنیم

غنی است و دیگران بدون باب فقیرند. به راستی وقتی مردید می فهمید که خدا  فقیر است و ما بدون ذکر هم قوی هستیم.

دربلدع آیات )بدع: آفرینش به صورت ک ن ف یکون. آیات. عالم امر( و خلق انفس )نفس به عالم خلق مربوط است و دیگر به 

و ماه و ستارگان  مرتبه تجلی خلق می شود.( و روز و شب )استمرار ظهورات الهیه (7طریق کن فیکون نیست. بلکه طی 

فضل را از نزد  )اولیا و مومنین( آیاتی و نشانه هایی است برای هر کس که می خواهد به سوی خدا بازگردد....ای مومنان

و مشرکین را بکشید در راه ما خالصانه و فقط برای خدا و نه مردم.)تبلیغ امر کنید و شرک را نابود کنید.(  این ذکر رجا کنید

خدا به  و خدا توسط ذکر در باره اعمالشان باز خواست می کند. ید( محشور می کنیم)صع ما مردم را در گرد و خاک نرم

خدا به حق برای من  به عدل در کتاب سّجین خوانده می شود. ر،ست راست تو قرار داد و اسم فّجاحق اسماء مومنان را در د

 گاه نیست. شما فقط تصاویری در آینه ها)حضرت بهاءو(هل( و این غالم )باب( مقامی مقدر فرموده که کسی جز او به آن آ

و شناخت بیشتر برایتان ممکن نیست.)مردم یک عده مرایا دیدند. یعنی پیامبران. و  در شیشه قرمز آن ،دیدید نزد اشعه چراغ

یعنی در رکن چهارم. به عبارتی فقط آن  .نور درون مصباح را در زجاج قرمز پیامبران خودشان چی دیدند؟ یک عکس از

 پی نمی برند.(ذات الهی ل ظهور را می بینند و به اصل حقیقت هیک

ی از شما زوجی از جنس از خدایی که شما را از آبی واحد خلق کرد )دین واحد( بترسید و برای هر نفس ،ای اهل ارض

خلق بهره و  و ما به و خدا بر هر چیز مراقب است به شکلی که می خواهد در می آورد شما را ،و خدا در باب خودش آفرید

نصیبی از این کتاب می دهیم. بگو بچشید )عذاب را( بر روی ارض و با ذکر دشمنی بورزید که خدا به دشمنانش آگاه است. 

ا را از زبان کسانی اند که می گویند آیات بدیع خد( 11و 11کسانی که کالم را از مواضع و جایگاهش تحریف می کنند )مائده

فرشان خدا و مومنان آنها را به خاطر ک تا به دین و(هل طعنه بزنند. تارشان به ذکر عصیان می ورزند.با گف ،ذکر شنیدیم ولی بعد

لعنت می کنند. قبل از اینکه موت بغتةً بیاید به من ایمان آورید زیرا خدا شرک به این ذکر را نمی بخشد ولی غیر آن را می 

 (10ی شود.نساءبخشد.) در قرآن شرک به و(هل و روح القد س بخشیده نم

باب جحیم. و برای کسانی  7کسانی که طاغوت را می خواهند بر ...*خدا این آیه مبارکه را در آن کلمه اکبر تفسیر کرد: برای

سال قحطی همزمان هستند. با ظهور جدید هر کس 7ی و سال فراوان7نظر شخصی: ) باب نعیم. 7که ذکر را می خواهند بر 

سال رمزی از دوره یک  7سال قحطی می شود. 7وانی می شود و هر کس اعراض کند دچار سال فرا 7ایمان آورد وارد 

شیطان هم می آید. هر کس از  ،جهنم همزمان باز شد. با مظهر امردرل 7درل بهشت و  7با ظهور حضرت اعلی دین است. 

نّت بعد از آن , سالی ن فراوانی است می رسد.( و برای این مومنین انشبه سالی که در آ ،رهای بهشت بگذردد اءو(هل در ج 

)امر حضرت باب در مقایسه با امر  خواهد آمد که در آن جز خدا مذکور نباشد.)همه به حضرت بهاءو(هل ایمان نمی آورند.(

حقایق پنهان بماند. زودتر از موعد  -حقایق را در سنبله و خوشه اش نگه دارید–حضرت بهاءو(هل حقایق کمی را آشکار کرده 

 ید داده شود و گرنه ضرر می رساند و فاسد می شود. باید در سنبله وپنهان حفظ شود.(نبا

 

 )احکامی نازل می فرمایند.( سوره احکام-49

 تُحِصنوَن ""ثُمَّ یَأتی ِمن بَعِد ذلَک َسبُع ِشداٌد یَأُکلَن ما قَدَّمتُم لَُهنَّ إاّل قَلیالً ِمّما 

و قحطی می آید که هر چه داشتید را می خورند جز اندکی که برای حفظ )بذر(  سال سختی7،سال فراوانی 7)سپس بعد از 

 نگه می دارید.(
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توضیح در مورد معانی  آن از نظر ظاهر شباهت بسیار دارد.)در این سوره تعدادی احکام نازل می فرمایند که با احکام قر

 ضمنی و غیر ظاهری آنها جنبه شخصی دارد:(

شاهدانی از میان برادرانتان دعوت کنید و به وحدانیت خدا گواهی دهید و  ،موت را در خود یافتیدوقتی آثار  صیت نامه:و-1

اموال خود را به عدالت تقسیم کنید.)معنی دیگر موت فرا رسیدن ظهور جدید است  و تسلیم در برابر آن. یعنی به او اظهار 

ی در این ماه در سفر بود یا عذری داشت به همان تعداد روزه: در ماه رمضان روزه بگیرید و اگر کس -2ایمان کنید .( 

روزها مسکینی را سیر کند )فدیه بدهد( و یا ذکر خدا در صبح و شب کند ) اگرشهامت ورود در ظهور جدید و ایمان به او 

وزه ر ا أذان مغرب.را ندارید باید فدیه بدهید یا حداقل ذکر کنید.( روزه سّد است بین خدا و خلقش )نفس أّماره( . از فجر ت

 تزکیه نفس است. برای

...به شرب دخان که اختراع خودتان است نزدیک نشوید.)به باورهایی که برای خود ساخته اید.(....اعتکاف در مساجد...حج 

ر )معرض دوم( خ  از و عمره... یسل دوری کنید. بیماری خود را با شرب حرام معالجه نکنید که مر اول )اولین م عرض( و م 

دا دیگر در آن سالمتی و شفا نگذاشته.) احکام قبل دیگر شفا نمی دهد.( با آب خنک شیرین )با آیات جدید( معالجه کنید...ای خ

ا خدا در جنت بهتر از آنه زنان مشرک را تزویج نکنید مگر ایمان آورند. حتی اگر از زیبایی آنها شگفت زده شوید. ،مومنان

ر قدرت و شکوه و جذابیت دارد ولی در واقع خدا برای دین جدید زیبایی و شکوه بیشتری را آماده کرده .)دین قبل در ظاه

روز و  1قرار داده است.(...و به زنان موقع عادات ماهانه و خون ریزی پس از زایمان نزدیک نشوید که برای برخی زنان 

اش گذشته و روح از آن گرفته  نی که دورهدیو پس از قطع خونریزی باید خود را پاک کنند. ) روز است 14برخی بیشتر تا

در حدیثی آمده که خون عادت ماهانه خیلی بد و کثیف و مکروه است. زنان= مومنان( و هر گاه به زنان نزدیک شدید  .شده

زنان گناهان هالک  رخطای بزرگی است و اگ و آب معلوم را یافتید غسل کنید و زنان هم غسل کنند...عزم طالق نکنید که

ده مرتکب شدند آنها را به حکم کتاب نصیحت کنید...بر زنان واجب است وقتی از همسر قبلی خود طالق گرفتند سه بار کنن

از عادت ماهانه پاک شوند و اگر از همسر خود طفلی در شکم دارند نباید پنهان کنند و یا دارویی بخورند که سقط شود.)اگر 

آن در شخص باقی است باید صبر کند کامال پاک و منقطع و  و تفکراتی از د جدا شود که چیزیدر حالتی از دین قبل خو

 14ماه و 1را وارد دین جدید کند.( و زنان بعد از فوت شوهر خود  آداب و اوهام قبلی ن آورد. نه اینکهآماده شود بعد ایما

 د نصف فریضه بر شما واجب است.اگر زنان را قبل از زفاف طالق دادی روز صبر کنند و بعد اگر خواستند ازدواج کنند.

ز آن خدا به شما بیشتر ا .قرض می دهید با سند و رسید باشد مگر اینکه خودشان آن نصف دیگر را ببخشند....به مومنین که

می دهد....برای قتل غیر عمد باید به ولّی مقتول دیه ای بدهد و یک کنیز مومن آزاد کند و اگر پول نداشت دو ماه پی در پی 

ن ها بپرهیزید. به پیما از قتل غیر عمد ،ه بگیرد و توبه کند و اگر خانواده مقتول ببخشند اجر عظیم دارند. ای اهل ارضروز

حرمت آن را برایتان بخواند. نه در حرم صید کنید نه تا زمانی  ،ی شما حالل است مگر آنچه که ذکر. چهارپایان براوفا کنید

برای ذکر  انی را چه با قاّلده چه بی قالده  و ماه حرام و شعائر)آداب و مناسک ( را آیاتیکه م حرلم هستید. خدا حیوانات قرب

و برای  به شما دادم که همین ذکرو(هل استو نعمت را  قسط را حکم کردم امروز برای مردم دینل  ،قرار داد...ای اهل ارض

و رزق پاک برای شما حالل است و آنچه خودتان در  ویدرا پسندیدم که تسلیم اراده او ش (ر بهاءو(هلظهو) شما آن ذکر اعظم

)آیات و حقایق اسالم( را بر اهل این  گرفتن صید تدبر می کنید.)هر چه خود از حقایق صید کنید.( ..خدا طعام اهل فرقان

وقتی اراده صالت می  ،)بابی ها( حالل کردیم....ای اهل ارض )بابی ها( را بر آنها کتاب حالل کرد و ما طعام اهل کتاب

و از آب پاک بر ذکر اعظم وضو بگیرید و دایره وارصورت  ب ظهور( نفس های خود را پاک کنیدکنید ) طلب خیر و طل

ا ب د لی و خدا تراب ر و پاها را تا پاشنه پا مسح کنید خود را بشویید و دست هایتان را تا آرنج و با آب از فرق سر تا جلوی سر

در طهارت برای صالت.) وقتی می خواهید به صالت بروید خود را با آب آیات بشویید . جایی که آب نباشد  از آب قرار داد.

خاک هم قبول است. آن رتبه پایین تر ایمان هم قبول است. ( ما به کسی فوق طاقتش امر نمی کنیم....خدا حرام کرد خوردن 

( و گوشت خوک )آنهایی که کفر می ورزند شبیه میمون و ه.مرده و خون ریخته شده. )احکامی که روح از آن گرفته شد

خوک می شوند. صورتشان شبیه انسان است. از علم آنها دوری کنید.(و درندگان و قربانی برای غیر ذکرو(هل )برای بتها( و 
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ندان گوش و د نفس در مقابل نفس و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش با ،مورد قصاص هم برای مومناندر 

 با دندان و در مورد جراحت وارد کردن هم به حق...و هر کس به برادرش صدقه بدهد اجرش نزد حق ضمانت شده اشت.

 -ابقاحکام س–از همان چیزهایی که در دور قبل کاشته شده -تا ظهور حضرت بهاءو(هل -*)تفسیر آیه: در این هفت سال سختی

و یا کسانی که به ظهور جدید ایمان نمی آورند همچنان از طعام باقی  ه تغییر می کنداندکی از احکام ک مرزوق شوید به جز

 (مانده از دور قبل باید مرزوق شوند.

 

 )ادامه بیان احکام( سوره احکام-51

 "ثَمَّ یَأتی ِمن بَعِد ذلَِک عاٌم فیِه یُغاُث النّاُس و فیِه یَعِصروَن "

و مردم در آن سال شراب می  می ریزد -و نه کشتزار-بر سر مردم ،ران فراوانمی رسد که با)سپس بعد از آن سالی فرا 

 سازند.(

 ،هر چه جوهر در مردم باشد )به عبارتی غیث هاطل می آید و در آن آبمیوه می خورند.عصاره وجود مردم کشیده می شود.

 موقع جوهر کلشی است.( ظاهر می شود.

که در ظاهر قرابت زیادی با احکام قرآن دارد. به برخی موارد به اختصار اشاره  تعداد دیگری از احکام را بیان می فرمایند

د که آیات هر دین دوره ای رزق ط یِّبل حالل را بر خود حرام نکنید.)آیات را( ولی اسراف هم نکنید.)متوجه باشی-  می شود:

ک او می رسد به خواهرش نصف ،والی داشت و فرزندی نداشتاگر مردی فوت کرد و ام–  دارد.( و اگر دو خواهر  مات ر 

ک  زن یا مرد  جزای سارقل  –  به برادر دو برابر خواهر می رسد. ،و اگر برادر و خواهر داشتبودند هر کدام یک سوم ماتر 

چه راست چه دروغ. اگر کسی قسم دروغ به خدا بخورد باید  به خدا و اسماءو(هل )پیغمبران( قسم نخورید.–  قطع دست است.

ا کارهای بت و خد– روزه بگیرد. ،روز1یرل گرسنه. و اگر پول نداشت فق 14ره بدهد: آزاد کردن کنیز یا سیر کردن کفا

صید از دریا همه پاک هستند. –  که پلید و از کارهای شیطان است. و تفریح با قمار و شراب خواری را شیطان را حرام کرد

      ل است. حال ،و ناپاکی )نفس أّماره( پاک شوند دی( در صورتی که از زوائد)استنباطات فر )آیات( ولی آنچه از خشکی بگیرد

بت زیرا خدا حکم تر مگر در موقع ضرورت که به کمترین مقدار بسنده کنید. از برداشتن خاک از حرم مقدسه بپرهیزید. –

رتبه چهارم یا رتبه بابیت یا جسد ذاتی  را حکم اجساد ما قرار فرموده که گناه است.)نمی توانید ادعا کنید که مالک و صاحب

م صید کند – هستید ( ر  ب ن یا روزه مکتویا طعام به مساکی ،آن چهارپایی است که کشته است جزایش، هر کس در قسمت ح 

ی )قیام و ظهور مظهر کل )قلب مظهر امر( و ماهل)حرام( را همان روز قیام. خدا کعبه را بیت الحرام قرار داد– در کتاب خدا.

 با او شریک نکنید. )کسی( را خدا به من وحی کرد که چیزی ،ای اهل ارض–ردم به خداوندی او شهادت دهند. الهی( تا م

 و نفسی ال یتیم نزدیک نشویدو به فواحش )اسراف و غلو در دین( و به م ن کنید.)مظهر امر و اول من آمن(به والدین احسا

ظاهراً شبیه احکام  ین ها از خبرهای غیب است که به شما وحی می کنیم.)گر چها را که خدا ک شتنش را حرام کرده نکشید.

هشت جفت آنها حالل ، از چهارپایان – زکات را از روز درو بپردازید.– مانه و میزان به عدل وفا کنید.به پی- قرآن است.(

ط وا ،گوزن ،خرگوش ،آهو، گاو ،شتر ،گوسفند ،شت هستند. )بزگو ت شیطان که خیلی پر چرب است گورخر( و به آن خ 

 ت به ن ّوابزکا– صالة را با ذکر بر پا دارید.–شما خطور می کند.( و امثال آن.  نزدیک نشوید.)افکار شیطانی که به مغز

خبیث  ،خواهد در این باب )در این ظهور(خدا می – هدف ریا انجام می شود.صالت مشرکین فقط با - می رسد. )مرجع امر(

)قرآن کفار را به کسی تشبیه می کند که توی دریاست و  و خبیث را در ظلمت اندر ظلمت قرار دهد. جدا کندرا از طیِّب 

و را نمی بیند. سوره که وقتی آن کافر دستش را بلند می کند کسی اروی آن دریا ابری است و روی آن باز ظلماتی است 

ه ب رادارند.)موفقیت ها و پیروزی( آن هم از آن غنیمت سهمی خدا و رسول و اهل بیت ، هر گاه غنیمتی گرفتید –(.  14نور

 صالت به همراه ذکر در روز جمعه واجب شد.– ن ذکر شما چقدر موالی خوبی است.حق )صاحب اصلی( برسانید. ای
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ة : روز ع  م  رد مو ،در صدقه دادن عیب جویی می کند ،ی که صدقات را از ته دل نمی دهدکس- ی که همه جمع شوند.()الج 

ة :هم به معنی جمع کردن و شمردن پول و هم سخن چینی است.( آنها فقط دنیا را می خواهند. خشم الهی قرار می گیرد. زَّ  )ل م 

)موارد مصرف صدقات را هم بر می شمارند.(     گویی نبی را اذیت کرده اند. ،در صدقه دادن ذکر را اذیت کنند کسانی که

قطره ای اشک نزد خدا از انفاق همه طالهای زمین بهتر است.  پال و بی ربط هم نیست. بین احادیث تناقض نیست و پرت و-

ن ز مومنیوبه هر یک ا ک شودخمس و زکات را از آنها بگیر تا انفس آنها پا– است که در مقابل خدا گریه کند. حّد بنده این

کس  هر– ی پذیریم و صدقات را می گیریم.ان مما توبه را از بندگانم– که درود تو برکت است. که می خواهی درود بفرست

 و خدا ن از قبل با دستان ذکر نوشته شدهبه عهد خود وفا کرد او از جمله کسانی است که اسمش در تورات و انجیل و قرآ

 نجامبلّر ا– انسته. زیرا آنها اهل جهنم اند.هر چند هر بستگانشان باشند جائز ند، بخشش از گناه را نزد اهل شرک توبه و

 بلّر ایمان به ذکر و(هل و یاری او با اموال و انفس خودتان است. صالحات بسیار نیست .

 

)مقام برخی مومنان چنان بلند و عظیم است که از آنان به عنوان اهل فردوس که در عرشل مجد جای دارند سوره مجد-50

 یاد شده.(

سولُ  "و قاَل الَملُِک ائتُونی بِهِ  النِّسَوِة الاّلتی قَطَّعَن أیِدیَُهنَّ إنَّ َربّی بَِکیِدهُنَّ  قاَل ارِجع إلی َربَِّک فَاسألهُ ما بالُ  فَلَّما جائَهُ الرَّ

 َعلیٌم"

به نزد رّب خودت  یوسف گفت: ،چون رسول و فرستاده پیش یوسف آمد)و پادشاه گفت: یوسف را به نزد من آورید. پس 

 تان خود را بریدند؟ رّب من به کید و مکر آنها آگاه است.(چه شد که زنان مصری دس و از او بپرسبازگرد 

 و اگر مر استولّی ا ،کبر اطاعت کنید. او در ام الکتاباز طریق این ذکر ا ،و(هل را که آفریدگارتان است ،...ای اهل ارض

خودتان آگاهید....ای  از ذکر بپرسید . او به تأویل کتاب آگاهتر است از آنقدر که شما به ،در موردی دچار اختالف شدید

)در قرآن  خدا آن را محلی امن برای مومنان و نقمتی بزرگ برای کافران قرار داد. مومنین همگی داخل این بیت اّول شوید.

ثل کسانی که به (... م  98می فرماید  بیتی که ابراهیم ساخت اولین بیت است که هر کس وارد آن شود ایمن است.آل عمران

 جایگاهقرار می دهند.  ،به جای خدا، مخلوق را به عنوان رّب های خود ثل کسانی است کهدعوت می کنند مل غیر از ذکر  بابی

 آیا حکمی از جانب ذکر که غیر از حکم رحمن باشد دیده اید؟ او ادعایی جز عبودیت الهی ،آنها آتش است. ای اهل ارض

 رو شیطان می شدید.و اگر فضل ذکر نبود بیشتر شما پی ندارد واطاعت ما اهل بیت

که به ارض  ،ا وعده کرد به اهل فردوس حول عرش)جمع شدن همه( خد روزجمعه ،در آن روز اکبر ،...*ای قّرة العین

ل آن اده اند. داختایس ،باب اذن ،آنها در برابر باب فرود آیند به اذن الهی. ) ملک به رسول گفت  پیش یوسف به زندان برو(

ا طواف کنید محو از غیر.)یوسف اجازه داد که رسول به تنهایی و دور از چشم دیگران به حضورش و بیت ر شوید به سالمتی

ه آن روزل میقات نزدیک است.)که یوسف از این زندان خارج شود.( آن قدر ک برسد.( و سپس به حجرات خود باز گردید.

زندی و شریکی .سپاس خدایی را که همسر و فرمن بیش از آن به زیارتل و(هل مشتاقم.. ،شما به زیارت من اشتیاق دارید

دین قیِّم...(  -بیت ابراهیم-اولین بیت-و او بیت معمور) کعبه استی این ذکر را به خود نسبت دادو حق به ر درفرمانروایی ندارد

 در همه الواح است.

ماء بودند و ب ت گرفتند اهل عالمل ...ما این کلمةو(هل االکبر را به همه خلق عرضه کردیم : اولین گروهی که در ایمان سبق رای ع 

گروه دوم که سبقت  )چنان مقام بلندی دارند که کسی قادر به فهم آن نیست.( یگران زینت داد.همین خدا آنها را به محو از د

قت سبو گروه سوم که  دا آنها را به عرش اطلس زینت داداهل فردوس بودند که خ ،و جلوتر از دیگران ایمان آوردند گرفتند

دن بودند که خدا آنها را بر قطب جنان زینت داد. نَّتل ع  )این سه گروه در آسمان هستند وهمه جزء سابقون هستند  گرفتند اهل ج 

که در چند سطر قبل فرموده بودند که اهل فردوس حول عرش به صورت محو از دیگران به حضور باب رسیدند. حتی قبل 
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به حضور او رسید.(  سپس رسول که پیک ملک بود وقتی هنوز یوسف در سجن بود  آن ،در داستان یوسف از یوم میقات.

ات از چشمه کافور و از اهل ماء فر ،شهر حرام و سپس از ماء ،حائر)حیرت( و بعد از شهر)ماه( اول اهل ارضل  ،ارضدر 

سه  نان را مشخص می فرمایند.) رتبه های بعدی مومجبال الب رد بر ارض ظهور. که این ها حول نار پنهان هستند. ،جبال

 و چهار رتبه بعد اهل زمین اند که همه جزء مومنان محسوبند و مجموعاً هفت رتبه می شود.( رتبه اول اهل آسمان ها هستند

اجابت  .ی که ملک گفت : به سوی من بیاییدوقت-1باید بررسی شود کدام صحیح است؟(  ،مون از بیان مبارک...*)دو مض

یا به من بگویید شما به چه کلمه ای اجابت می  .ملک گفت: به نزد من بیاورید -2. ن کلمه به سوی خدا بروندنکردند که به آ

 کنید که به سوی خدا بروید یعنی چه حجتی می خواهید؟

اه رما می گوییم به جایگاه های قدس خود باز گردید و از ذکر بپرسید )از ملک بپرسید( که جرم زنانی که انفس خود را در *

ذکر بریدند چه بود؟ پروردگار من بر عمل مخلصین )زنان مصری( گواه است. )زنان مصری آن شیعیانی هستند که عاشق 

شناختن و ایمان آوردن.او ذکر اند و در راه او نفس خود را می ک شند. ملک می گوید کلمه را برای من بیاورید. آوردن یعنی 

. ه فرستاده شده تا کلمه را بیاوردرسول همان کسی است ک وید کلمه را برای من بیاورید.به آن افرادی که ایمان آورده اند می گ

خود  ن قدسیعنی باید به سوی رّب بازگردند. یا به سوی مساک .یوسف بیاید باید یک مرحله طی شودقبل از این که خود 

 مظهر امر را شناخته اند. ،و قبل از ظهور نداد کسانی است که ایمان آورده اذکر رّب . رسول نم برگردید و سوال کنید از

شاید آن سه گروه آسمانی که قبال بر شمردند. زنان مصری نماد کسانی اند که هنوز ایمان نیاورده اند ولی با دیدن و شناختن 

ده ای آن چهار گروه بعدی. خبر از این می دهند که ع-او نفس های خود را می کشند و خالص می شوند و ایمان می آورند

هستند که گرچه هنوز ایمان نیاورده اند ولی در طول زمان خالص شده و ایمان خواهند آورد. از خود ذکر در مورد زنان 

 ند. که او آنها را هم جزء مخلصین می داند.(باید در مورد ایمان آنها داوری ک )شیعیان( سوال می شود. او مصری

 

 المیان برتری داده ()ای ذکر الهی خدا تو را بر ع سوره فضل-52

 اآلَن َحصَحصَ  :قالَِت امَرأُت الَعزیزِ  ا َعلِمنا َعلَیِه ِمن ُسوٍء م "قاَل ما َخطبُُکنَّ إذ راَودتُنَّ یوُسَف َعن نَفِسِه ؟ قُلَن حاَش لِِلِ 

 َعن نَفِسِه و إنَّهُ لَِمَن الّصاِدقیَن " الَحقُّ أنَا راَودتُهُ 

ما هیچ بدی در او ندیدیم. زلیخا  .یوسف چه بود؟ گفتند: پناه بر خداور شما از مراوده با )مللک از زنان مصری پرسید : منظ

 خواستم و او راست می گوید.(گفت: اکنون حقیقت آشکار شد. من از او کام 

د. او مالک ایمان آوریالهی دیگر را نگیرید؟ ما آیات را نازل کردیم تا به ذکر و(هل  ،ا از شما عهد نگرفتم که با و(هلآی ،ای عبادو(هل

للک و رّب ( تو همان کتابی هستی که شّکی در آن نیست. به اذن خدا. آسمان ها و زمین است. )ظهوری که شکی در  )م 

حضرت باب سلطان رسل هستند.(  -2بقره-حقانیت آن نیست. در قرآن می فرماید این کتابی است که شکی در آن نیست.

ی که و برای کسان مردم حکم کنند آنها سابقون هستندایمان آورند و به موجب حکم او بین  کسانی که در غیبت ذکرو(هل به او

..بعضی و ایمان نمی آورند. ابصار و أسماع آنها ختم زده ایم قلباً کافرند فرقی نمی کند آنها را إنذار کنی یا نکنی .ما بر أفئده و

قسم به خدا به تو ایمان نمی آورند. آنها به و(هل و ذکرش خدعه می کنند.  ،مما به و(هل و آیاتش ایمان آوردیاز کسانی که می گویند 

ث ل آنها ظلمت اندر ظلمت  در واقع خودشان را فریب می دهند و و اگر بخواهیم کاّلً گوش و چشم های آنها را نابود می کنیم م 

. شمع دلت برافروخته دست قدرت من آدم=ذکرنورل –نوری ندارد.  ،ید کسی که خدا به او نوری ندادهاست.)در قرآن می فرما

در ظاهر یک بشر  ،امر را که صورت و مثال الهی استمظهر  -28است.( ...خدا شرم ندارد از اینکه مثالی بزند.)بقره

و بعد دو نوع عکس العمل نسبت به آن صورت و مثال الهی مشاهده می شود:( کسانی که به ذکر  مولی به رسالت برگزیندمع

و م عرضان از ذکر  عود انبیا و صّدیقین و شهدا استو می گویند او مصداق همان و ن می شوند و استقامت می ورزندما موم

و می گویند خدا از فرستادن این عبد چه می خواسته؟ خدا به   شرک می ورزندو(هل می دانند او بر حق است ولی بعد بههم 
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عهد خدا را پس از گرفتن میثاقش نشکنید و آنچه  ،ی کند. ..ای اهل ارضرا هدایت م او بسیاری را گمراه و بسیاری ۀواسط

( و در زمین با ایمان به غیر ذکر او 27بقره-قطع نکنید.) استمرار ظهورات. ،شما عهدل پیوسته بودنش را گرفتهرا خدا از 

بقره )زنده تان کرد؟  ،شما مرده بودیده فساد نکنید. خدا از همه خلق میثاق گرفته....چگونه به و(هل کفر می ورزید در حالی ک

و گر نه در ظاهر مرده ای زنده نشد(  ن و مرده روحانی بودند زنده شدندبا ظهور حضرت محمد کسانی که غیر موم 20

)با ظهور حضرت باب( و سپس به سوی و(هل باز می  سپس دوباره زنده می کند.)مثل دفعه قبل( سپس شما را می میراند 

)احاطه بر آیات و کتب الهی  ر جمال مبارک( ...عرش او بر ماء است )و بود( قبل از خلق آسمان ها و زمین.گردید.)با ظهو

 . هر چه را صالح بداند نازل می کند.دارد

 مانند برتری و فضل ما بر همه آفریدگان خدا . .خدا تو را بر عالمیان برتری داد ،ای ذکرو(هل

طاء را، ...* وچون خداوند آن وقت شما هم همان را که آیه حکایت کرد حرف به حرف  ،ئر و چشم دلتان کنار بزنداز بصا غ 

)آن وقت شما هم به این رشد می رسید که حقیقت را بشناسید.( و شما در  )همان که زلیخا گفت:( حق آشکار شد. می گویید.

 سخن می گوید.دروغ می گفتید و از حقیقت بسیار دور بودید. ذکر فقط از جانب خدا ذکر مورد 

 

 )ای ذکر الهی در مقابل خیانت ها صبر کن.( سوره صبر-53

 الخائِنیَن " لَِک لِیَعلََم أنّی لَم أُخنهُ بِالَغیِب و أنَّ هللاَ ال یَهدی َکیدَ "ذ

و خدا کید خیانت کاران  در نهان خیانت نکردم -عزیز مصر-وبه این جهت است تا معلوم شود من به ا ،) یوسف گفت : آن

 را به مقصود نمی رساند.(

حضرت بهاءو(هل -یوسف می گوید من نسبت به غیب ،یه قرآنوه خیانت کننده نام می برند. در آ)در این سوره از چند گر*

خیانت نکردم.(  ...تو بودی که در طور سخن گفتی. )اشاره به وحدت مقام حضرت باب و حضرت بهاءو(هل . که حضرت باب 

که مکلّم طور هستند سخن گفتند.(...ما آدم را به وسیله شجره مان به فتنه افکندیم. پس آدم به شجره  از جانب حضرت بهاءو(هل

مقامل روحانیل حضرت بهاءو(هل را ، و رسیدن به آن مقام . وقتی آدم )نزدیک شدن یعنی شناختن مقام لوم شد.نزدیک شده و ظ  

او امتناع کرد. ما به او گفتیم : خارج  .رحمن برای ذکر ما سجده کند یم بهشناخت  مظلوم واقع شد.( ...ما به شیطان امر کرد

این جهت همه مالئکه  ( را یاد دادیم. به11بقره -اسماء )کل خائن.(...ما به آدم مقام ذکرمان-شو. تو در سّجین ملعون هستی.

اعلی ( را گرفتیم و به رسل وحی  مان )حضرت آسمان و زمین او را سجده کردند....ما از همه اهل ارض عهد ایمان به عبد

شان حضرت اعلی نمی تواند به ای ین شجره )حضرت بهاءو(هل که کسی جزکردیم که به مردم تعلیم دهند و بگویند که مبادا به ا

ولی آنها)مردم( به  علّی می تواند به او نزدیک شوداین غالم زکّی  ،یک شوید که مقدر است فقط عبد خدانزدیک شود( نزد

)شیطان گفت شما می توانید به این مقام برسید در  م دروغ شیطان نزدیک شدند.س  رحمن وفا نکردند و به آن درخت به ق  عهد 

 وط کنیدهب ،حالی که نمی توانند. گروه دیگری از خائنان( ...پس چون مردم عبد ما را تکذیب کردند به آنها گفتیم که به ارض

 تا آن حدی )در دین فعلی تان تا موعد مقرر همه چیز برای شما فراهم است.( هست جایگاه و متاع برای شما ،و در آن ارض

اولین کافر به ذکرو(هل نباشید و آیات و(هل العلّی را به ثمن ب خسل ناچیز نفروشید.)گروه دیگری  ،که خدا خواسته. ... ای اهل قرآن

 ؟ین دارید از جانب خداست. مگر شما را به ذکر دعوت نکردیم بعد از این که یق از خائنان( ...ای عبادو(هل حق را پنهان نکنید

ها صرفاً همان طور که به صالة )طلب خیر( و زکات )تزکیه نفس( و جهاد )حرکت( دعوت کردیم. )منظور از این کار

 ،ت اعلی ( بزرگ و دشوار قرار دادهصالت را =حضر-15ذکر است.( و خدا تو را )بقره ،ظاهری نبوده بلکه منظور

جل به جای خدا.)گروه دیگری از خائنین( و  مگرفقط برای اهل افئده... بپرهیزید از کار کسانی که کافر شدند با پرستیدن عل

ویید بقیة و بگ لی که فقط برای خدا سجده می کنیدمبارکه بشویم؟ بگو داخل شوید در حا ۀا داخل قریاگر از تو بپرسند که آی

ر را شکافتیم تا هر کس مشرب خود را  ت برای شما از خودتان بهتر اسو(هل ج  و شک به امر ما نکنید. ...ما برای موسی ح 
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از شجره  حضرت بهاءو(هل آن آب آیات را دادند.( و ما-بداند.)موسی با عصای خود به سنگ زد و از زمین چشمه ای جوشید.

م که موجب شد کوه متالشی شود...آیا و از نور خودمان اندکی بر طور و اهل آن ظاهر کردی طور با موسی صحبت کردیم

آنها بدترین مردم  در حالی که برخی از ایشان کالم و(هل را می شنوند و آن را تحریف می کنند. طمع دارند داخل جنّت شوند

حضرت اعلی خیانت نکردند. این گروه خیانت کردند.( قلوبشان از سنگ هم سخت تر شد زیرا از سنگ یوسف یا هستند.)

می شود ولی از قلوب اینها ایمان )=آب( خارج نمی شود.... بّر یعنی امر الهی را در عبد ما پیروی کنید. و با آب خارج 

 اموال و انفس او را یاری کنید. و به ذکر ایمان آورید.

ت؛ ر اس..*ما ذکر را به سوی شما به وحی خود فرستادیم تا نپندارید که آن نشانی که از غیب )از حضرت بهاءو(هل( در ذک

نوشته و مقرر کرده.)پس من خیانت نمی کنم که بگویم همان موعود کلی غیر از خداست. خدا برای خائنین آتش بزرگی 

به صدق کالم حضرت اعلی و عبودیت  –همه مومنان در رتبه ای  -یخا و هم زنان مصریو هم زل م. نه . او بعداً می آیدهست

 ایشان گواهی دادند.(

 

شاره به مقام خودشان می فرمایند: غالم عربی فصیح که در تورات و انجیل و زبور و فرقان به او بشارت )ا سوره غالم -54

 داده شده.(

وِء إاّل ما َرِحَم َربّی إنَّ َربّی َغفوٌر َرحیٌم " ُئ نَفسی إنَّ النَّفَس َِلّماَرةٌ بِالسُّ  "و ما اُبَرِّ

نفس بسیار امرکننده به سوء است. مگر پروردگارم رحم فرماید. ربّم  )یوسف گفت: من نفس خود را ب ری نمی دانم. چه که

 غفور و رحیم است.(

ز ا ،ن به ذکر را در باالترین حّد درکبگو خدا وحی کرد: من خدای واحد هستم و هیچ خلقی را نیافریدم مگر آنکه عهد ایما

 ،کبر را فراموش کردند .)از پیروانزه ذره ای کوچک کلمه او ما با آدم و ایّوب و یون س عهد بستیم  ولی آنها به اندا او گرفتم

به فرموده حضرت عبدالبهاء برخی خطابات عتاب آمیز در کتب مقدسه که ظاهرا روی  عهد گرفتیم و مردم فراموش کردند.

فتیم که ما آنها گمردم ضعیف هستند به انبیا گفته شده.( پس به سخن با انبیا است در واقع خطاب به پیروان آنهاست ولی چون 

برای آنها عزمی برای پایبندی به این عهد نمی یابیم. ما آنها را حول نار أخذ کردیم )مؤاخذه( تا اقرار کردند که خدایا جز تو 

 بازگشتیم. ما را ببخش. پس ما آنها و پیروان آنها را از اولین و آخرین بخشیدیم. ،این غالم ،یی نیست و ما به سّر پنهانخدا

به مردم از جانب خدا در طوراکبر  راجع به موضوع موسی خبر برسان.  ،( ای قرةالعین02تا  84سوره کهف  ر آیات)تفسی

 لنیستم تا این که به چشمه آب در محل اجتماع دو بحر )به سرچشمه که مح وسی به آن جوان گفت که دست بردارکه وقتی م

این سّری که حول نار مستور است برسم.)می  ،صاحب دو اسمحول دو خورشید از  دو ظهور باب و بهاء( -دو دریاست

خدا ماهیل ذکر را از یاد آنها برد. پس آن  ،ع البحرین در باب دو فؤاد رسیدندخواست به یوم ظهور برسد.( پس چون به مجم

در پیش گرفت و  )ماهی ذکر( به طرز عجیبی راه خود را دو نفر آن ماهی را در راه یکی از آن دو دریا جا گذاشتند و آن

رّ  و ما از نزد خود به ذکر که عبدی از عبادو(هل است تا وقتی که رسیدند رفت. ست سل لمی از سرِّ م  در حّد حرفی داده  ،به او عل

-)چیزی که خدا در گذشته برای او اراده کرده بود انجام شد. ایم. پس موسی گفت آنچه را خدا در شأن او اراده کرده بود.

یز دیگر که مربوط به آینده است.( پس ما به او گفتیم آنچه اراده ما بود: چگونه می توانی حول نار صبر رسالت. و یک چ

 شاءو(هل درو ان صابر خواهی یافت ،کنی در مورد چیزی که به خبر و عظمت آن احاطه نداری؟ گفت: انشاءو(هل مرا حول باب

 عصیان نمی کنم. ،مورد سرِّ مستسّر باب

 ،همان جوان ،ی همان مومنین به حضرت محمداست و منظور از خضر یا یوشع)منظور از موس گو به مومنینب ،ای قرةالعین

ه تا خودم ب پس هیچ حرفی از من نپرسید. ،هید مرا حول نار پیروی کنیدحضرت اعلی یا قرةالعین است؟( که اگر می خوا

. پس همراه هم رفتند تا سوار این کشتی ی سئ ل عّما ی فعل( ان بگویم.)الاذن خدا سّری از سّر خودمان را به طور رمزی برایت
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لم بنا بر ع ،و آن را شکافت و پاره کرد)دینی که ایستاده بود و متوقف مانده بود.(  که روی آب متوقف بود. )اسالم( شدند

 محدودی که به اذن خدا به آن داللت شده بود.

س را دیدند( پ جوان زکّی را)کسی غیر از حضرت اعلی ،ر از این غالمکسی غی ،همراه هم رفتند تا دیدند بر بابسپس باز 

 پس دیگر موسی) مسلمین( نتوانست) حضرت علی به عنوان باب یا قائم پذیرفته نشد.(  رّد از نزد حق. ۀاو را کشت بر کلم

 بیشتر از این بر کار برحقل او صبر و سکوت کند.

)بابی ها( حول نار. پس اهل آن قریه از مهمان کردن و غذا دادن ) به آن  باب ۀهم رفتند تا رسیدند به اهل قری سپس همراه

)غذا( از خودشان ثروتمندترند. آنها  دو نفر =مسلمین و راهنما ( امتناع کردند چون دانستند آنها از لحاظ دارا بودن علم الهی

که کم مانده بود بعد از باب منهدم شود. پس )مشیت و(هل( بود  در آن قریه دیواری از علم دیدند که درونش گوهری سفید

م ِلل پنهان می دانست درون آن کنز تسلیزیرا   او)راهنما( آن را تعمیر کرد به اذن خدا به خاطر بابل ذکر در جایگاه باب.

 از . مثال می خواست بالفاصله بعد از باب فرو بریزد ولی آن عبد خاص خدا آن دیوار را ترمیم می کند ،است.)آن دیوار علم

اگر  ،ای اهل ارض طریق انتساب اسمی یحیی  ازل به جهت حفظ حضرت بهاءو(هل  و این که توجه ها از ایشان دور شود.(

 همراه ذکر صبر نمی کنید و صبر ندارید پس بدانید این جدایی میان من و شما واقع شد تا موعد یوم میثاق.

. به آنها خبر بده راجع به تعبیر فعل نفسل برئ در دو دریا ،ند:( ای قرةالعینیح بیشتری می ده)در مورد تعبیر این وقایع توض

مظهر امر( روییده از ، )قضا چه که آنها بحریّون در ام الکتاب حول نار)ظهور حضرت بهاءو(هل( هستند. ولی ورقهء حمراء

از افشا شدن پنهان کرد . چون دانستیم  مشیت( آنها را در پشت سطور و ظاهر آیات ،از درخت کافور)سفید ،)اراده(شاخه زرد

)قضا را پنهان داشتند  پادشاه حدودی است که می خواهد همه کلشتیل مشکور را به غیر اذن خدا غصب کند. ،که در پس آن

و می خواهد  همه چیز را تحت تصرف خود در آوردچون می دانستند پسل هر دینی یک حاکم بدی است. کسی که می خواهد 

تا وقتی که دیگر ال إله)کلمه نفی ( بر إاّل و(هل )کلمه اثبات(  ،جهت آن قضا و ظهور اتفاق نیفتادغصب کند. به این  آن دین را

 یک کشتی قراضه باقی ماند.( ،ی نابودی کاملسبقت نگیرد. به جا

و را در هیکل مرئی خضراءل موقده از این چشمه زرد بود. ما ا ۀاو از نار شجر ،)حضرت علی که کشته شد.( اما آن غالم

ول نار در زیرا خدا در کتاب الهی بهره ای از پدر و مادرش به او داده بود و ما نگران بودیم که او آن دو را هم به ح ک شتیم.

آن حد که در خالل نار جای  بدون آگاهی و از روی طغیان.)یعنی گر چه والدین او مومن بودند ولی نه در ،جمال بهاء بکشاند

 (گیرند؟

)مالک آن دیوار  ،و(هل االکبر را در باب ین )بابی( بود. برای نفسی که حمل می کرد نور   مال اهل مدینه مقدسه ،ما آن دیوارا

ون ذکر پس خدا آن دیوار را ترمیم کرد. چ .)بابی ها( بعد از باب ،( و در آن مدینه یتیم هایی بودندحامل آن نور الهی بود.

ث لس او)آن یحیی می دانست در نف )تعمیر دیوار دین  در امر . تا ایامی که در کتاب خدا معدود و کم است. ،ازل( از بابت م 

نج ذکر آن گ ،( پس هر گاه زمان وعده الهی برسدبابی از طریق انتصاب یحیی به عنوان مرجع اسمی بابیان صورت گرفت

 )گنج دو نفر( را خارج می کند.

ین شجره حیات و م لک جاودان وسوسه نکند.)شجره حیات که مقام حضرت بهاءو(هل شیطان  شما را در مورد ا، ای مال ابواب

هبوط به  ،است هنوز زمانش نرسیده و کسی نباید ادعا کند و گر نه هبوط و سقوط می کند.( چه که خدا برای وارد در آن

م کتاب مورد بازخواست ارض را حکم کرد. زمان رسیدگی به حساب مردم توسط باب نزدیک شد که در وسط نار بر حک

ج   ۀبه اسم من  به حوری ،فردوس ۀای اهل ل جّ  قرار بگیرند. فرادی ارات بگویید از مساکن قدس خود بی پوشش خارج شوید.) ح 

ندای مرا از ورای  ،حبیب سخن بگویید. ای اهل حجرات که کلمات الهی را به صورت واضح توضیح دهند.( و به لحن کلیمل 

و محبت به تو مثل محبت به من است و بر همه بندگان واجب شده  ه من وحی کرد: خدایی جز من نیستبنار بشنوید. خدا 

و هیچ حرفی در  کل در دو هیکل و دو سراج در دو زجاج و به دو حرف سخن گفتمو دو ش است و من نور در دو سّر هستم

کردم حامل دو اسم است.)اشاره به مقام باب و بهاء(    مورد دو نفس اول  و در مورد سّر دو ط تنجیه نگفتم مگر اینکه تاکید 



64 
 

من خدا را در  و دیگر تسبیح کنندگان تسبیح گفتند ،نپس از آ ،یح کردم در أجمه )بیابان( الهوتمن  موالی خود را تسب، ابتدا

س دیگران و سپ عرش تهلیل گفتم ۀدیگر حمد کنندگان در ارض آن باب و من رحمن را در ذرو ارض عماء حمد کردم و بعد

الم عربی فصیح این غ ،م و سپس دیگر تکبیر گویندگان بابو من بر خودم به اذن خدا تکبیر گفت تهلیل گفتند بر سطح عرش

تکبیر گفتند....ما اگر بخواهیم در همین دنیا حکم آخرت را بر اهل  ،و انجیل و زبور و فرقان می یابندکه او را در تورات 

نیم.) همین االن می شود که قیامت و ظهور واقع شود.( ...ای اهل ارض)بابی ها( سرگردان و سموات و ارض جاری می ک

پراکنده نشوید بعد از یأس.)شهادت حضرت؟( به اذن خدا به مساکن قدس خود بازگردید که شما در یوم فصل بر صراط اکبر 

گرفتیم)از معرضین( و  . ما زمین و آسمان راو آن حق است مسؤول هستید...ما ارض و سموات را به کلمه اکبر خلق کردیم

)و کسی را در  ،کر اکبر شک کنید)وحدانیت( ذ اگر شما در مورد ،کلمه نار مکتوب است...ای اهل ارضبرای معرضین 

که جز اراده الهی را نمی  این مقام با او شریک بگیرید( آسمان ها و زمین فاسد می شود...بگو برای خدا بندگانی هستند

 و آنها از خشیةو(هل موالیشان ترسانند. ندخواه

اتفاق افتاد.)با ظهور  )ظهور( تو به زیبایی )وجه=باب و بهاء(بر قرآن نطق کن. بدرستی که قضا در  ،...*ای قرةالعین

بر نفس های   و خدا حافظ توست. بازگشت ،امر،مرکزیش ۀم اتفاق می افتد.( و کاف به نقطقضای همه مردم ه ،مظاهر امر

ت و اس رحمت خدا  ،از نفس شیطان. )این ذکر امر کننده به بدی است ،زیرا نفس دتان به غیر نفس ذکر سخن نگویید.خو

ب ح است ،سان دیگرتوجه به ک  بدون توجه به انفسل  ( و خدا رحمت خود را در نفس ذکر خواست.توجه به مظهر شیطان و ش 

ز ین حال که امثل شبح است. یعنی در ع،تی اراده در مقایسه با مشیت )به هیچ کس جز مظهر امر نباید توجه کرد .ح ح.ب  ش  

ان( به شیط -شبح-از لحاظ رتبه پایین تر است.( ) نفس همواره امر می کند که افراد دیگری را )سوء ،جنبه ای یکی هستند

که زیاده روی است  یک معنی دیگر سوء همان فحشاء استجای ذکر قرار دهیم که همگی مظهر نفس اماره به سوء است.

این رحمت فقط در حق  د.نبه بعضی افراد امر می کند ادعای مقام باالی حضرت بهاءو(هل را بکنیعنی این نفس است که 

"ما ا ب ّرئ  نفسی" :یعنی دیگران ممکن است این اشتباه را در مورد من بکنند  شده که واقعا دارای این مقامند. حضرت بهاءو(هل

. همان مصداق و تأویل ائل شوند. ربِّ من همان رحیم استاالتر را که مختص حضرت بهاءو(هل است قو برای من مقامی ب

 ،ولی به جهت رحمت الهی بر بندگان بشارات قبل است. نفس می خواهد آن حقیقت را زودتر بیان کند. کاری که فاحش است.

برای مظاهر مقدسه که از آن حقیقت بسیار زیبا  شاید بسیار سخت است است –آن حقیقت تا زمان خودش پنهان می ماند. 

 اطالع داشته باشند و مجبور باشند سکوت کنند چون مردم استعداد درک آن را ندارند.(

 

 خویش اختیار فرموده اند.( رتبه بابیت است که برای این عرش یا این ظهورل  ،)رکن چهارم یا رکن حمراء سوره رکن-55

 ِه أستَخلِصهُ لِنَفسی فَلَّما َکلََّمهُ قاَل إنََّک الیَوَم لََدینا َمکیٌن أمیٌن ""و قاَل الَملُِک ائتُونی بِ 

.( پس چون ملک با یوسف تکلّم )و پادشاه گفت: او را نزد من آورید تا او را برای خودم خالص کنم.)خالص برای خودم باشد

 صاحب مقام عالی.(-گفت : امروز نزد ما امین و مکین هستی. ملک،کرد

عیسی به ، او قبول می کند. در داستان عیسیو کلمه را به او می دهد و  رّب با آدم صحبت می کند ،در داستان آدم و حوا)

مران  خدا در کوه طور با او سخن می گوید.( ،و در داستان موسی -84این مقام می رسد.  آل عل

می گوییم باش. پس آن  ،امی که می خواهیم شیئ باشده هنگمقام و جایگاه امر خدا را به درستی به این صورت قرار دادیم ک

ر انشان  دبرخی از مردم می گویند به و(هل ایمان آوردیم اما وقتی پرده را از مقابل چشم شیئ در کتاب رحمن مذکور می شود.

ستان خود می کتاب را با د آنهایی که ظنون باطل کردند. ،در مورد ربّشان از روی کذب و غرور ،مورد ذکرمان کنار زدیم

آنهایند که آیات ما را به ناحق به ثمن قلیل می فروشند و گفتند که هرگز آتش جهنم به ما نمی رسد مگر ساعتی از  ،نویسند

. جزای آنها به عدل در روز قیامت آتش است. ما از مومنان عهد گرفتیم که جز او روز. پس وای بر آنها و کارهایشانیک 
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 ...ما به موسی کتاب دادیم و در کودکی اش حفظ کردیم حسان کنند و به امر ابواب تسلیم محض باشند.را نپرستند و به والدین ا

ل و زمان آن ظهور دوران کودکی خود را طی می کند و این شریعت  ،موعود خود رسید.) تا زمان موعود تا کتاب به أج 

جل در قلوبشان حفظ می شود تا یوم اظهار امر حضرت اعلی.( ...مردم گفتند شنیدیم  و عصیان کردیم. چون از محبت عل

هدی و هر گاه با شما عشما را به چیز بدی امر کردند. )معنی عجل(  ،سوء نوشیدند.)در قلوبشان سرشته شده بود.( بگو: علماءل 

یروی می آیا پ )نادیده گرفتند.( و وقتی امر ما آمد کتاب را پشت سرشان گذاشتند. گروهی از شما آن را واگذاشتند ،بسته شد

..خدا .کنید از آنچه شیاطین در ملک سلیمان تالوت می کنند؟ شما را چه می شود ؟ چرا به حکم شیطان عمل می کنید نه خدا؟ 

 به جای آن ذکر بدیعی مانندش یا اکبر از آن ابداع کنیم. مگر هیچ ذکری را نسخ نمی کند

انید بدر که قبال قوم موسی می کردند.)بهانه و ایرادهای بنی اسرائیلی( ...* ایا می خواهید از ذکر و(هل سوال کنید؟ همان طو

ک او را کنار خود نشاند.( و نزد حق بدیع است.)اکبر لل )حضرت اعلی آن مکین هستند که م   او حق است و نزد ما مکین است.

ابراهیم و موسی و  ند آدم و نوح وهر کس می خواهد وجوه ما را ببیند و وجوه انبیاء مان ،(...ای اهل ارض از ذکرهای قبل

به این وجهه ما نگاه کند...آیا به خورشید نمی نگرند که چگونه خدا سایه اش را از راست و چپ خلق کرد  ،عیسی را ببیند

هر کس دیگر غیر از مظهر امر سایه است. همان طور که خورشید در آسمان می در حالی که برای خدا سجده می کنند؟ )

 ،یت می کنند. انبیاء قبل ومومنانو از او تبع یل می شود ولی همه تابع او هستندم در مشرق و مغرب او تشکچرخد سایه ه

با رکن سرخ رنگ از این عرش سایه ها هستند.( ...و ما ابراهیم را به کلمات ربّش مبتال کردیم و آزمودیم و آن کلمات را 

و او را امام بر مردم قرار دادیم. او پرسید: در مورد ذریّه و  قام قضا (مان کامل و تمام کردیم.) رکن رابع= مقام بابیت= م

خدا این بل د را  ،(  ای اهل ارض121)بقره فرزندانم چطور؟ خدا فرمود: من عهد خود را برای بندگان ظالمم حرام کردم.

هد کردیم به مثابه آن به واردین )از امن قرار داد. )مقام امام و بلد امن در ارتباط با حضرت باب است.( و ما ع ،برای باب

خطاب به ابراهیم و -125لحاظ جایگاه( به این بلد امن که بیت را پاک کنید برای طائفین و معتکفین و اهل سجود.)بقره 

و ما هیچ  یات دنیا به او بهره کمی می دهیم و در آخرت خلق جدید نمی شوددر ح ،عیل(  هر کس به این بیت کافر شوداسما

و حجت خدا بعد از ( 15)اسری را عذاب نمی کنیم مگر بعد از اینکه در میان آنها ذکری از انفس خودشان بر انگیزیم. نفسی

رسانیم. و هر هر کس عجله را بخواهد به او می دهیم و به عدل او را سریعاً به باطل می  این ذکر بر عالمیان تمام می شود.

 دهیم و خدا او را به بالغ کامل و قاطع به حول باب می رساند. به او صبر در آن می ،کس آخرت را بخواهد

..*ما به اذن خدا تو را برای خود خالص گردانیدیم.)خالص برای خودمان( برای نفس خودمان و تو امروز نزد خدا مکین 

 هستی و در ام الکتاب امین.

 

 )امر الهی واحد است.( سوره امر-56

ِِ لی َخزائِِن اِل"قاَل اجَعلنی عَ   إنّی َحفیظٌ َعلیٌم " ر

 )یوسف گفت: مرا بر خزائن ارض بگمار . من نگاهبان و دانا هستم.(

گو( شاید از ظهور ب ،قوالً معروفا -5نیک بگو.) نساء و به آنها سخنبر خدا توکل کن  ...سخن مشرکین تو را ناراحت نکند.

 ۀبغخود را به ص ،اند مگر سفیه باشد. ..ای اهل ارضبر نگردو(هل االکبر رو . کسی از دین این ذکر  به ذکر الهی متذکر شوند

بغه=خلق کردن -110رایید. )بقرهذکر بیا درست کردن( که بهترین است. ...آن کلمه سخت و کبیره است مگر برای  ،ص 

جهه ای از کلمه اش را قرار داد.  کسانی که خدا بر أفئده شان و 

زلیخا به دست هر زن  ،سخت نیست. در داستان یوسف ،به فطرت، وجود داردشانی از حق در دل آنها برای کسانی که ن*) 

 (12یک کارد داد. یعنی نشانی از حق در دل هر کام گذاشت تا با آن نفس خود را بکشند. آن حّب الهی است.سوره 
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را قرار دادیم.هر  هر کس هدف و مقصودی دارد( و برای سابقین وجهه تو 110...ما برای هر کس وجهه ای قرار دادیم)بقره

شما کافران عذاب الهی خدا برای جا باشید و(هل به سمت شما می آید. )به طرف نور الهی هستید و آن را منعکس می کنید.( ...

( ودستشان 188آن وقت پیروان از رهبران خود تبّری می جویند. )بقره  ،رده از برابر چشمانتان کنار رود. وقتی پمهیّا کرده

کاش فرصتی دوباره داشتیم تا از آنها تبری جوییم و از  .آرزو می کنند کاش خاک زمین بودیمو فقط  تاه استاز هر کار کو

امر  و ی قوه واستعداد شناسایی آفریدیم . ما شما را داراها می گوییم: از عذاب جهنم بچشیدذکرو(هل در ایامش پیروی کنیم. به آن

ا همه )ب نیامدند؟انستید حقیقت را بشناسید.( آیا ذکر و کتاب از همه جهات نزد شما )شما هم مانند مومنان می تو ما واحد است.

م جز آنچه اماممن باب امام منتظ ر هستم... و اگر مردم از تو سوال کنند بگو  ،ندا کرد: ای مردم نوع دالیل و بینات( و به شما

وقتی مرا از قلب لل باب  ،رخواست هر کس جواب می دهممن به دو او نزدیک است.  بهاءو(هل( به من آموخت نمی دانم )حضرت

که از این  ( بلکه بّر حکم شده برای کسانی109بلّر این نیست که از پشت وارد خانه ها شوید. )بقره  ،.. ای اهل مدینهبخواند.

د.)در قرآن می فرماید ما اّمت واحد خلق کر ،ساجد اند... خدا مردم را بر باب در حالی که برای و(هل ،باب وارد بیت می شوند

اینجا می فرمایند این امت واحده در ظل دیانت باب است.( و ما بر آن  -19یون س -ا واحد خلق کردیم بعد متفرق شدندامت ر

ین و شهدا را دارند. امت واحده حکم کردیم همان که بر نبیین و صّدیقین و شهداء کردیم.) این امت همان حکم انبیا و صدیق

هم ) صالحین را ذکر نمی کنند پس صالحین خود این امت باب هستند.( ...خدا تو را بر گزید در علم و در جسم. ،اندر این بی

از لحاظ علم لدنّی و هم از لحاظ جسم برگزیده هستی.( این کتاب آیه م لک از نزد خداست.) در قرآن می گوید پادشاهی می 

و مالئک آن را حمل می کنند.  باشد -آرامش و سکون -در آن سکینهد که آید که آیه ای داشته باشد و تابوتی داشته باش

 مالئک آن را حمل ،و(هل(تابوت است از آن جهت که آل و(هل آن را ترک کردند )بقیة  ۀو این کتاب خداست که سکین (210بقره

تو صراط علّی در کتاب و(هل هستی که ما.  ما تو را بر ابواب برتری دادیم به کلمه خودمان و  سوی این ذکر اکبرل  می کنند به

بشارت داده شده(  موقع خلق همه اشیاء تو را به شهادت گرفتیم و تو با دیده حق بین  در کتاب )به او حول نار مسطور است.

 ههم ناظر و هم منظور بودی... قول معروف بهتر از ذهب دنیاست که صدقه بدهید.)تبلیغ امر و انفاق دین( و مردم را در بار

 و فضل الهی را بگیرید. مان به ذکر و تبلیغ ( اذیت نکنیدذکر)ای

)تو  عمل نمی کنی. ،ن تو جز به آنچه ما عمل می کنیم...* تو را به اذن خدا بر خزائن آسمان ها و زمین حافظ گماردیم چو

 ،این امر در کتاب و به حکم کتابچون جز اراده ما اراده ای نداری. حافظ امر الهی هستی. مقام پیامبری.( و خزانه دار شدی 

 پنهان بود.

 

 االکبر برتر از اشاره و یا نفی اشاره است.( و(هلل )مقام این ذکر   سوره اکبر-57

ُء ِمنها َحیُث یَشاُء نُصیُب بَِرحَمتِنا َمن نَشاُء و ال نُضیُع أجَر الُمحسِ  ِِ یَتَبَوَّ نّا لِیوُسَف فِی اِلر  نیَن "" و کذلَِک َمکَّ

فرمانروایی کند. به هر کس بخواهیم سکونت ونین یوسف را در ارض به این جایگاه رساندیم که هر طور می خواهد )این چ

 نیکو کاران را ضایع نمی گذاریم.(م حسنین و و پاداش  ود می دهیماز رحمت خ

سن دارد و هم این حسن را به دیگران می بخ نّت و مغف رت می  ۀوعد شد.( ...این ذکرو(هل به شما)یوسف محسن است: هم ح  ج 

نک ر حکمت . به هر کس در این باب )ظهور( پس به سوی حکمت بشتابید نمی دهد. دهد ولی شیطان وعده ای جز فحشاء و م 

 پنهان است که با ،د. راز این باب در پشت سطور آیاتنکنی در واقع به او خیر کثیر داده شده... در امر الهی شک ،داده شود

سّر و سطر )غیب و شهود( نوشته شده... خدا حول آن باب دریاهایی آفریده از آب اکسیر قرمز رنگ شده به  دستان خداوندل 

کشتی هایی از یاقوت آبدار سرخ و در آن  ،مقصود و خدا مقدر کرده برای آن دریاها ۀجود و زنده به ثمروسیله روغن و

 51)ر. ک. سوره در انفس هشت گانه. ،ئکه عماء حمل می کنندالهی را مالکشتی ها فقط اهل بهاء سوار می شوند. آنجا عرش 

رتبه که  :پس از این که مراتب مختلف کمال  و آمادگی درک وشناخت مظاهر امر طی شد و مالئکه عماء یعنی باالترین

به نار  ،ر آهنیزنجی ،می روند و اهل شمال در نار حدیداو اظهار امر می کند.( اهل یمین به جنت  ،سابقون هستند پیدا شدند
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 جابو سالک می شوند.) در هفت وادی می فرمایند به جایی می رسیم که خود حب هم ح حدید) عالم محدود( کشیده می شوندت

کامل و عین حقیقت نیست. محدود است. نار تحدید است.(... چه به آنچه دیده اید و چه آنچه  ،است. شناخت ما تا هر جا برسد

آن مقطوع  ،زی غیر از اراده الهی اراده کنداگر ذکر چی ،و حول باب محکومند. ..ای اهل ارضهر دندیده اید قسم نخورید. 

 یم،ا اره )نه می شود گفت او را شناختهه از اشاره و چه از نفی اش ما این ذکر اکبر را حفظ کردیم چسبحان و(هل از حق است.

.. آیا همه طمع دارند داخل باب کافران قادر به دفع آن نیستند..( من همان عذاب واقع هستم که ایم نه می شود گفت نشناخته

ند از نزد باب.) و بگوید کسی مقدر کرده که اشاره را نفی ک ( هرگز. خدا آن را برای10این بهشت فردوس شوند؟ )معارج

بر ) ائل نشود... ما بعثو(هل را نمی شناسد و به آن مقام نمی رسد.( و برای باب جز مقام عبودیت محضه ق حتی باب هم مقامل 

 ،ره در هر بهار که از بذر سال قبل( را مثل آنچه در همین دنیاست مقدر کردیم.) مثل حیات دوباانگیخته شدن در قیامت

 گیاهی مانند آن می روید. نه این که آن گیاهان پوسیده شده دوباره در بهار رشد کنند و زنده شوند.(

ا)ظهورات( را مانند ارض بر این ارض )در این ظهور( طبقه طبقه آفرید و ابداع کرد؟ ...*آیا ندیدید خدا چگونه آسمان ه

رند.( بگو من در آسمان ها و )هم آیات حضرت اعلی دارای شؤون مختلف است و هم مومنان درجات روحانی مختلفی دا

در -)مثل چرخه آب در طبیعت م.و من ماء ط هور هستم که بازگشته ا قمر منیر هستم و در آنها شمس نورانی هستم ،زمین

ب ظاهر یا پنهان است. به اذن خدا همان مظهر ظهور هستم بر همه آنچه در ام الکتا یوم قیامت من همان ماء طهورم( و من

عالم قدر( از شجره سفید )مشیت( ) عالم اراده( که روییده از شاخه سبز) بشنوید ندای مرا از این برگ زرد ،ای اهل عرش

و نازل کردم راز کتب  سلوک( که می گوید: من و(هل هستم ه به اذن خدا از ته دریای هفتم )آخرین مرحله سیر وکه خارج شد

مقدسه را در باره این غالم عربی مدنی.)حضرت اعلی همان سّری هستند که در پشت ظاهر آیات و بشارات کتب مقدسه 

)تصدیق کرد( قبل از این که بقیه ابواب گواهی  ،حدیهشهادت اپنهان بود.( و این که او)غالم عربی( اجابت کرد مرا برای 

دهند... هر کس را به حسابش در نفس خودش رسیدگی کردیم و سریعتر از یک آن به او رسید... ببینید چگونه عماء را به 

حو است و بین آنها دریاهای دو بهشت بر امر بدیع الهی ق رار دادیم.)عماء از جهت مقام محو آن برتری دادیم بر سماء که ص 

چیزی بین غیب و شهود  گاه پنهان و گاه ظاهر می شود.مقامی است که به معنی ابر متراکم غلیظ، سماء باالتر است. عماء 

هشیاری و بیداری  ،ان یا سماء قابل دیدن است . صحواست. قابل دیدن طوالنی و دقت در آن نیست. محو است. ولی آسم

دو اله را خدای خود نگیرید.  ،نت است.)دو ظهور ( ..ای اهل کتابعماء و سماء( دریاهایی از دو ج)یعنی  ،واست.( بین این د

 خدا واحد است. خالق سموات و ارض است.

...* و این چنین این یوسف را در ارض تمّکن )مقام اختیار و سلطنت ( دادیم تا هر طور می خواهد تکلّم کند.)نزول آیات و 

 و خدا اجر او را ضایع نمی کند. ما.)در رحمت باز شده هر چقدر می خواهد بگوید و بدهد.( احکام ( به صرف رحمت

بر حق و  و کسانی که ذکر وکتاب هاءو(هل( ایستاده ای و قرار داریحول نار)حضرت ب ،)محسن است.( و تو در روز قیامت

 ش می کند.اعمالشان را فاسد و بی ارز خدا  ،در یوم محشر ،لقاء او را تکذیب کردند

 

حضرت اعلی آرزوی فدا در راه جمال مبارک می فرمایند و  ،المه ای روحانی میان باب و بهاء)در مک سوره حزن-58

 ایشان پاسخ می دهند این کالم تو مرا محزون کرد.(

 "و َِلجُر اآلِخَرِة َخیٌر لِلَّذیَن آَمنوا و کانوا یَتَّقُوَن "

 یمان آوردند و از متقین هستند بهتر است.()و البته اجر آخرت برای کسانی که ا

 .د.)به حضرت اعلی ایمان آورده اندحول ماء در آن باب برای خدا ساجد و خاضع هستن ،..بگو خدا به من وحی کرد که إنس.

برخی اطاعت کردند و  ،وقتی ندای الهی را شنیدند ،ب اند و در صراط مستقیم.( و جنّ ایمانشان مشخص است. انس همه خو

رخی دیگر به غیر حق و به نادرستی بر صراط توقف کردند.) جن دو گروهند: بعضی با شنیدن ندای امر جدید ایمان می ب
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هنوز ضالین هستند و راه را پیدا و بعضی به انکار و اعراض قیام می کنند و به جهنم می روند.  آورند و جزء انس می شوند

 ،پناه نبرید و فقط به موالی خود در هیچ موردی به جنّ  ،بابیان(ای وه انس )نکرده اند. سرگشته اند. ( ای اهل ارض از گر

باء هستند. ب ا ب( اگر بر این خط قائم میان دو خط )حضرت اعلی که اللفل بین دو  ،خداوند توکل کنید... ای اهل عماء

 ،نداعراض ک ،ذکر اکبر ،این باب ند. و هر کس ازخدا از چشمه ظهور بدیع با دستان ذکر سیرابتان می ک ،استقامت ورزید

ّجین وارد می شود. باب( او را به قعر نار می کشاند -)حکم الهی قضا نار وارد می شود....  خودش نار است و به و به اصل سل

ندای مرا از نقطه نار بشنوید: من خدایی هستم که جز او خدایی نیست. هر کس در مورد ذکر اکبر به حق  ،ای اهل عرش

نّت فردوس می برم. هر کس به قلبش چیزی از باطل خطور کند بر او حکم نار ابدی و دائمی و تکلم کن د حتماً او را به ج 

 هرگز نمی توانید. ،مانند حرف من در عمل انجام دهیداگر همگی جمع شوید تا حرفی  ،محتوم می کنم... بگو ای اهل ارض

ث  )فقط کالم الهی خالقیت دارد ( ه ت و بأحدیه است مانند کسی است که روی زمین اس ۀدر حضور خدا در ل جّ لل قائم که آیا م 

در حّد سایه ای محدود و به باطل مشغول است؟ هرگز. شما چیزی از علم کتاب نمی دانید مگر  غیر اشاره می کند به ناحق

 دیگر. .. ۀاز یک سای

د   ار رو به گریز نهاد و صبح از راه رسید و امرخدا انجام : ماه باال آمد و شب تبه بعد( ای قرةالعین بگو 12ثِّر )سوره م 

ق ر.  شد.)قیامت واقع شد.( من کلمه کبیر هستم. یکی از آن دو بزرگ هستم. حقایق امر را به شما می شناسانم از اهل مقام و س 

 دارد می گوید: یقینبه سوی من بشتابید که حق آنجا را مقّر شما نوشته است. هر کس از ذکر من إعراض کند می شنوم که 

 االکبر مرا به به نزد من آمد ولی من به ظّن باطل خود از آن پیروی نکردم. کاش از یاری کنندگان ذکر بودم. ای کلمة و(هل

رل م ست نفرا به دنیا بازگردانا همان طور که قبال هم تراب بودم. )در قرآن می فرماید م ،طین بازگردان م  )خرهای  ،ره( ای ح 

ر( آیا ارم کننده  حقیقی است فرار می کنید؟ ۀز حکم خدا در این باب که ق سو 

 ...خدا برای او مقدر نکرده مگر از سابقین از ضعیف ترین یاوران و کم تعدادترین یاران.)در ظاهر(

 ۀازجوقتی به تو ا ،: ای قّرةالعین)یک گفتگوی دو طرفه میان حضرت اعلی و حضرت بهاءو(هل :( از زبان حضرت بهاءو(هل

و بر  یاوران تو و کلمه ات هستیم به حقشاهدان و  ،خدا تو را بر این امر حفظ می کند و ما آل و(هل .پاخیزب ،اظهار امر دادم

 کسانی که باطل را به امر تو ترجیح داده اند هم به عدل و قسط حکم می کنیم.

ی کنم. به تو توکل مرا به این امر بر پا داشت. فقط من هیچ نیستم مگر آنکه قدرت تو م ،از زبان حضرت اعلی: ای سیّد اکبر

و آرزویی جز کشته شدن در راه تو ندارم.  راه تو به دشنام شنیدن راضی شدم و در خود را به کلی فدای تو کردم ،ای بقیةو(هل

 خدا شاهد و وکیل من بر این سخن است.

و جانم ت مرا محزون کرد. هر چه حکم الهی باشد قسم به ،رکالم تو و این جواب اکب ،ناز زبان حضرت بهاءو(هل: ای قرةالعی

عون.در نزد حق و خلق محبوبی  . خدا منتقم است. انّا ِلل و إنّا إل یهل راجل

 ...* خدا این باب را اجر کسانی قرار داد که آخرت را انتخاب کردند. و میان مردم به علم کتاب از متّقین هستند.

 

 .(فرزند ابراهیم سرد و تسلیم باش : ای آتش افئده بر)می فرمایند سوره أفئده-59

 "و جاَء إخَوةُ یوُسَف فََدَخلوا َعلَیِه فََعَرفَُهم و ُهم لَهُ ُمنِکروَن"

 . یوسف آنها را شناخت ولی آنها او را نشناختند.()برادران یوسف پیش او آمدند

ز هر قدرتی شدند مانند عبدی ذلیل و مثل ذره اخالی  ،لکید که در مقابل ما بر م  روزی که ارض می لرزد و کوه ها رامی بین

بهترین پاداش را می دهیم و جایگاهی از یاقوت در  ،س او را )مظهر امر را( اطاعت کندای ناچیز ایستاده اند. پس به هر ک

 جنَّتل فردوس دارد که به اراده الهی آراسته شده است.
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ستند. پس خدا را تکبیر گویید. هر کس اعلی( در جایگاه و مقام تسبیح هخدا به حجت خود وحی کرد که این کلمه )حضرت 

زمین  ،آنگاه که در صور دمیده شود زمین :(111و148ه( را حمل می کند... )طه)گنا از او روی بر گرداند بار سنگینی

اضع می شود و آن دیگری شود و کوه ها برسطح ارض فرو ریزند و با خاک یکسان شوند. آنجا قلوب برای کلمه اکبر خ

( 14وقت همه کس صدای آرامل خاضعل ذلیلی دارد. آن وقت وجوه برای حّی قیوم)حضرت بهاءو(هل( ذلیل و خاضعند... )انبیاء

 ق به کتاببه ح آیا نمی نگرند به ذکر در دو اسم از جانب ربّش . آن دو اسم بر عالم م لک بسته بودند )پنهان بودند( ما شکافتیم

( ما در این دنیا جنّات ابدی 105تسّر)آیات( موجود فرمود... )آل عمرانسیاء را از آب رحمت خود به سّر مشو خدا همه ا

ز سّر ب داء عجول آفریدیم. ( ما انسان را ا17..)انیبا)هر دینی دوره ای دارد.( همه کس طعم موت را می چشد.  مقدر نکردیم.

احکام: انسان می خواهد وعده زودتر اتفاق بیفتد.( ای عبادو(هل صبر کنید.  . نسخکم و تغییر در تحقق وعدهتغییر در ح ،)بداء

 و هرگز نمی توانید آن را باز گردانید شما را مبهوت می کند ،و(هل بغتةً می آید. آن وقت حقیقتاگر خواست خدا باشد کلمة

ث ل: أمث له ) ( ای اهل ارض چرا این مثال ها57..)انبیا.( 14)انبیا پیشوایان گوناگون(را به جای  ،پیغمبران مختلفو مثال و م 

خدا می پرستید؟ دیدیم که شما و پدرانتان از این بابل قیّم دور هستید. بگو انشاءو(هل این بت های شما را با هر تدبیری که باشد 

و تسلیم شوید )ای  خ صافسرد شو مثل ی ،بگو : ای نار افئده ،( ای قرةالعین89پرستید... )انبیانابود می کنم تا جز و(هل را ن

نام پدر بزرگ حضرت اعلی( این غالم عربی که حول نار ،ابراهیم )عالوه بر حضرت ابراهیمافئده سرد شده( بر فرزند 

به داستان انداختن ابراهیم در آتش هم اشاره ای  به اراده الهی قلوب مخلصین آماده پذیرش امر الهی می شود. ) مستور است.

( و وحی کرد به تو که . الف قائمه)آب+ نار سرد و سالم شود بر ابراهیم( خدا تو را نقطه عدل قرار داد.و فرمان الهی که 

 امر را در کلمه اکبر بر پا داری.

ن دو حی کردیم و به خاطر همااکبر)که در بیان قبل به آن اشاره شد( را و ۀاوود و سلیمان دو حرف از آن کلمما به د*... 

و این همه قدرت و مقام یافتند. حاال همه اش به حضرت  و حرف به آنها به امانت سپرده شدامین بودند.)د آنها بر م لک ،حرف

می آید.( و ذوالنّون )صاحب  حرف بقیه با قائم25حرف آن آمده و 2حرف است و تا حال  27اعلی داده شد. اشاره به حدیث علم

ما آنها را در ظلمات داخل کردیم  ،دریس کرد( و اسماعیل و ذوالکلفلتاول معلم که  ،آدم و نوحیونس( و إدریس )بین  ،ماهی

خدا  و ر کلمه اکبر حول ماء ایستاده ایمقسم به خدا که جز تو خدایی نیست. و ما ب ،شهادت دادند در باره نقطه باب تا این که

 اب نوشته شدند.سفید از دستان ب ۀو آنها از اهل رضوان در صحیفآنها را بخشید )مثل برادران یوسف( 

و شما به حضور او وارد شدید و هرگز نمی توانستید او را بشناسید  دا شما را برادران یوسف قرار دادخ ،..* ای مالءل انوار

قبل  بیایمگر وقتی که خودش را به شما شناساند. آنگاه چیزی از امر دانستید و حول عرش مذکور شدید. )برادران یوسف: ان

می قبل از ظهور حضرت بهاءو(هل بودند و یا حروف حی قبل از اظهار امر حضرت اعلی که ایشان را ن، که در دوره ظلمت

 شناختند.(

 

 )بیاناتی در باره مقام خودشان می فرمایند.( سوره ذکر-61

 أنَا َخیُر الُمنِزلیَن" و أال تََروَن أنّی اُوفِی الَکیلَ  قاَل ائتُونی بِأٍخ لَُکم ِمن أبیُکم   "و لَّما َجهََّزُهم بِِجهاِزِهم

میزان زیادی گفت : آن برادرل پدری خود را هم بیاورید. می بینید که من  ،بارهای آنها را آماده کرد و بست )وقتی یوسف

 . (خوبی هستمچه میزبان خوارو بار به شما دادم و 

از آتش. این از روغن شعله ور  سرخ رنگ)مقام قضا و بابیت( روییده ۀذکرو(هل در شجر ،)توصیف مقام خودشان:( طهص

 )ادیان( )آن حقیقت الهی ظاهر شده و آیات نازل می فرماید.( ...همه اّمت ها حول ماء ناطق است. ،نور خداست که در نار

 و خدا باب را حرام کرد بر اهل  را جز در سبیل این باب نپرستیدو(هلباب هستند و ما به آنها وحی کردیم که  ۀواحد ۀحول نقط

یه ای ) دینی( که از امری که نزد باب است مخذول و بی بهره هستند.... وعده الهی نزدیک شد و شما و کسانی که آنها را قر
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و کسانی که به عنایت الهی در ایمان به  همگی اهل نارید ،راه هایی غیر راه های باب هستید به جای خدا می پرستید و ساجد

عل اکب ۀعاز واق ،انفس خود سبقت گرفتندذکراز   مورد رضا قرار گرفت. ... در این ،ر ناراحت نباشند. محبتشان به ذکرف ز 

بدیعی باز می به صورت  ،بدیع آفریده بودیم ،ما شما را همان طور که بار اول روز آسمان به دست ذکر در هم پیچیده شد و

ضی از مردم می ترسید و از خدا نمی ترسید؟ چرا از بع ،ذکر کرده... ای ضعفاء را ذکر کند خدا را کرگردانیم.  هر کس ذ

و از خدا طلب  س کار بدی یا کبیره ای انجام دهدو به اعمالتان احاطه دارد. هر ک ق است و هر جا که باشید با شماستاو ح

 بلندخدا را توی دلتان ذکر کنید و بلند  ،خدا او را می بخشد... ای اهل ارض ،کند با صدق خالص و ازراه های بابغفران 

( ولی 14تظاهر به دین داری(. درست است که نجوی کار شیطان است )مجادله ،)ایمان زبانی ذکر الهی را بر زبان نرانید.

ا ر نه در مورد ذکر و(هل. هر کس ذکر را برگزیند به او پاداش عظیم خواهیم داد و هر کس از ذکر جدا شود بعد از اینکه آیات

کس را که به و(هل شرک ورزید هر  ،و(هل االکبرم کتاب او را به جهنم می اندازیم. .. ای ذکر  در قیامت به حک ،از لسانش شنید

و گناهان دیگر هر کس را می خواهی ببخش. زیرا کسانی که مشرک باِل هستند بسیار گمراهند .آنها هرگز جز شیطان  نبخش

سالم برای  ،ی است که وجهش را تسلیم ذکر کردهکس ( ...کدام دین بهتر از دین117را برای انفس خود نمی خواهند. )نساء

) ولی  ( ...ای مردم اگر بخواهیم شما را از روی ارض می بریم و خدا دیگرانی مثل شما125نساء -خداوند.)کامال و تماما

برای انفسل خدا  شهوات شما را به امتحان نیندازد که از پیروی ذکر باز مانید.، ( ...ای مومنان125ی آورد. )نساءمومن( م

و صفات متضاد را در درون خود به تعادل رسانده اند. مثال بخل و  -)کسانی که بر رفتار خود کنترل دارند و اعتدال، ش حّ 

و(هل بعد ( ... هر کس به و(هل بعد از ظهور محمد کافر شد و بعد به 9حشر -120حرص را( رضوان اکبر را مقدر کرده )نساء

خدا او را نمی بخشد و به سوی ابواب هدایت  ،از نزول این کتاب بدیع از لسانش کر کافر شد بعدبعد به ذ ،از ائمه کافر شد

 نمی کند.

آن برادرتان را که از پدر با شما یکی است به نزد من بیاورید. نمی بینید که من پیمانه و  ،)انبیای قبل(...* ای مالءل انوار

به سّر ق د ر برای هر کدام از شما؟ و خدا مرا بهترین میزبان و مقصد برای  رزق را کامل و تمام به شما دادم در لوح مستقرّ 

مسافران )سالکان طریق حقیقت( و بهترین جایگاه برای واجدین )محل قرار گرفتن برای کسانی که یافته اند و به هدف رسیده 

 -فاوت دارد . از مادر جداست. به هر کدام از شما)آن برادرتان را که از پدرتان است بیاورید یعنی او با شما ت اند( قرار داده.

مقام یوسف به این دلیل است که هنوز یکی از آن  نهر چه سهمتان و استعداد پیروان شما بود دادیم. ناشناخته ماند -انبیای قبل

 . به شما هر چه الزم بود دادیم.(ه که نیامده و باید اول او بیایدبرادران باقی ماند

 

 )حسین ع در راه خدا کشته شد و عیسی هم در رجعت خود کشته می شود.( سوره حسین-60

 "فَإن لَم تَأتُونی بِِه فاَل َکیَل لَُکم ِعندی و التَقَربوِن "

 هیچ پیمانه و رزقی برایتان نیست. و به نزد من نیایید.( ،) ولی اگر بنیامین را نیاورید

ّزت برای خداست. ما ذکر را از جایگاه قدس بر شما فرو فرستادیم تا ع ۀرا برای مشرکین قرار نداده و همخدا هیچ عّزتی 

ما را از ش و(هل ،.. ای اهل سماءنصیب و بهره خود را از کتاب الهی بر گیرید و با کفّار ننشینید تا حدیث طاغوت ذکر کنید.

از  ،اب و ندایش رو بر تابدر که از کت: هر کس او را زیارت کند مرا در عرش زیارت کرده و هشجره سینا ندا می کند

صراط لغزیده و داخل نار شده. کسانی که آیات و(هل البدیعل ذکر را مسخره کنند ما آنها را در طغیانشان یاری می کنیم... مشرکین 

 مردم -12و(هل و ذکرش تفرقه و جدایی بیندازند ولی خدا خواسته که ذکرش نورش را تمام و کامل کند.) توبه می خواهند بینل 

 ،ین نهرنهر توجه دارند و نه به ا منتظر قائم هستند ولی منتظر قیوم نیستند. ولی این دو به هم پیوسته اند. کسانی که نه به آن

دو  نو می خواهند از بی وند و به بعضی دیگر کفر می ورزندمشرکند.( کسانی از مردم که به بعضی از کتاب مومن می ش

ز تو همان هم دنیا را داشته باشند هم آخرت را( .. و هر گاه مشرکان ا -151مشرکند.) نساء آنها ،نهر آب گوارا به دست آورند

عذاب آنها  ،نشان بده. پس به خاطر این کفرشانخواستند که گفتند: و(هل را به ما آشکارا  ،کلمه اکبر ،را بخواهند که از موسی
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جل شدند بعد از آنکه ذکر با آیات این مشرکان را چه می شود که اندکی  بدیعه از جانب خدا آمد. را فرا گرفت و سپس پیرو عل

ن عهد اکبر الهی را بگیریم تا اینکه مردم یند کردیم تا از اهل آسمانها و زم...تو را بر فراز طور بلدر قرآن تدبّر نمی کنند؟ 

همه بگیرند.( ولی به خاطر این  مگر با حالت سجده برای خدا.)حضرت باب آمدند تا عهد غلیظی ازداخل بابل مدینه  نشوند 

ب ه م هر زدیم. نقض کردند و به ذکر کفر ورزیدند که آنها عهد خدا را  )کسی دیگر را به جای آن حقیقت اصلی بر افئده آنها با شل

بن عیسی  ،ن کشته شد( و نمی خواهیم کلمه ماکفر گفته.)حسی ،( ...هر کس بگوید حسین کشته نشدهگرفتند. راه را گم کردند.

جعت خود کشته شود. خدا او را به آسمان باال برد و او را برای یوم میقات مشهود حفظ کرد.)  ،مریم عیسی هم در قبل از ر 

رزق طیّب (را  -184نسا ،خدا آیات طیّبات )در قرآن ،بار اول( به خاطر ظلم این کافراننه در  .رجعت خود کشته می شود

جز و(هل و راسخون فی العلم نمی دانند و هر کس کتاب را به رأی و نظر خود تفسیر کند  بر آنها حرام کرد. ...تأویل کتاب را

خدا آنها را نمی ، از اینکه کتاب حق بر ایشان آمد انی که ذکر را دشنام دهند بعدس( ..ک182به تمامه طعمه آتش می شود. )نسا

در باره کلمه  ،.. ای اهل ارضراه طاغوت راه دارند. بخشد و از راه های باب به راه های سالمت هدایت نمی کند . فقط به

إلقا  مسیح را بر مریم ،خود ۀقیقت است که نازل می شود... کلمح ،ید و در مورد او جز حقیقت نگویید. آیات ذکرذکر غلّو نکن

چ نیست..)مقام و با او هی . و(هل واحد استدند. آن بهتانی بر ذکر استشما سخنانی مانند نصاری نگویید که به تثلیث معتق .کردیم

ذکر مقام بندگی است. اله نیست.( من عبد خدا و کلمه او هستم. این غالم هیچ إبایی ندارد که خود را عبدو(هل بنامد. .. ما این 

 ذکر را شمس م ضیئ و نور مبین قرار دادیم تا هر چه می خواهید از فضل او بطلبید. )هم مقام شمس را دارد هم قمر را( 

ندای مرا بشنوید از حول باب که ربّم به من وحی کرد. این ذکر)بنیامین( حق است. پس هیچ کس نیست  ،ای مالءل انوار ...*

یل) اجر و پاداش فراوان   –که او را به نزد من بیاورد )حضرت اعلی را بشناسد و ایمان آورد( مگر آنکه به او بهترین ک 

یلی( ایمان نزد من ندارید و شما  ،ه نزد من نیاورید قسم به خدارا باگر او  ،رزق( می دهم. ولی ای اهل حق هیچ اندازه ای )ک 

نَّت نزدیک نخواهید شد.  به حکم این کتاب به ج 

 

 دوازده ولّی را می فرمایند.(  )ذکرل  سوره اولیاء-62

 "قالُوا َسنُراِوُد َعنهُ أباهُ و إنّا لَفاِعلوَن "

 و بر انجام این کار توانا و قدرتمندیم.( د بنیامین را از پدرش می گیریم ش)برادران گفتند : با هر نیرنگی با

متفاوت پدر و فرزندی یعقوب و بنیامین نسبت به دیگر برادران اشاره شده و هم به اعتماد به نفس  ۀ)در این آیه هم به رابط

د وفا کنید. ..خدا از میان حجت ها دوازده نفر از خدا بترسید و به عهدی که برای ذکر اکبر بسته ای ،برادران ( ... ای مومنان

و مقام آن حجج هیچ نمی دانند مگر آنچه را که ذکر در این  لرا به عنوان ولّی برای نفس خود برانگیخت که مردم از فض

نت عمیثاق ذکر را شکستند آنها را ل ،باب به آنها رساند.)در حد توضیحات حضرت اعلی ائمه را می شناسند.( چون مشرکین

ته بودیم فراموش کردند. .. و بهره بردن از کتاب را که ما در مشهد ذر به آنها گف ردیم و قلوبشان مانند سنگ سخت شدک

گفتند که دستان ما )خدا( کم بهره است.)از ارسال پیامبران باز داشته شده.( دروغ گفتند. خدا هر طور  ،از اهل کتاب ،نصاری

مقامی غیر از عبودیت الهی قائل شوند کافرند و یا اگر بگویند  ،. کسانی که در مورد ذکرد می کندبخواهد و هر کار بخواه

 ،صاری گفتند که ما فرزندان خداییممثل حرف هایی که یهود و ن ،مشابهت( قرار داد ،)نسبت خدا بین خودش و خلقش ربط

بهه هستند. آسمان ها و زم ین به وسیله امر او بدون هیچ چیزی )مواد اولیه( خدا بسیار برتر از افکار کسانی است که دچار ش 

یر پسر خداستخلق شده اند. )یهو ز  و نصاری می گویند مسیح پسر خداست. خدا فرزند ندارد. ای بابی ها  دی ها می گویند ع 

ا از آلودگی تا شما ر (نبودل رسل  )ر از جانب خدا آمد در زمان فترت ذک ،(... ای اهل ارضشما چنین حرف هایی را نزنید. 

 پاک کند برای ایّام و(هل.
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یل( بر خود یاد آرید. ما به حق به شما دادیم آنچه که به هیچ کس غیر از شما داده  نشده ...* ای مومنان نعمت خدا را )ک 

ی که انکس ،یوسف به برادران می گوید من به شما بیشتر از بقیه مردم آذوقه دادم. ( ای حبیب ،بود.)در سوره یوسف آیه قبل

 موجب ،دانی که در قلوبشان خالف آن استدر راه کفر می کوشند و یا کسانی که بر زبان کلمه ایمان می رانند و تو می 

هیچ چیز ندارد و هیچ قدرت و توانایی ندارد. )اشاره به سخن ، خواهد فتنه علیه ذکر راه بیندازدحزن تو نشود. هر کس ب

 دران که گفتند ما می توانیم.(ابر

بینیم و گواه هستیم که بسیاری از مردم عدوان و دشمنی می ورزند و حرام خوار هستند. این مردم را چه می شود که ذره می 

ناره ک حجت از مردم یا اینکهای از خدا نمی ترسند؟  کسانی که مثل کلمات یهود و نصاری را گفتند )دست خدا بسته است( و

ت ذکر را گشاده قرار داده که هر طور بخواهد انفاق کند و قدرتش تمامی ندارد ولی کافرند و ملعون . بلکه خدا دو دس ،گرفته

آنچه خدا بر تو به صرف جودش نازل کرد به مردم برسان  ،می بخشیمشان. ای قرةالعین ،اگر اهل قرآن به ذکر ایمان آورند

ب خدا به مین گرفتیم ولی هر وقت که ذکر از جانوگر نه مردم سّر ما را نمی شناسند. .. ما میثاق تو را از اهل آسمان ها و ز

کمی پیروی شیطان کردید. ما حق مومنین را از ظالمین در حول نار می گیریم. .. کسانی که بگویند  ۀمیان شما آمد به جز عد

فتند خدا که گهایی هستند و کسانی که به خدا به هیکل تثلیث اشاره کنند مانند همان  )حضرت اعلی( همان خداست کافرند علیّ 

 و ز این برایشان قائل شود کافر استو هر کس مقامی ج و اوصیای او فقط عبادو(هل هستند قنوم قرار دارد. محمدا  در سه 

در باره ذکر غلّو  ،اند.  ای مألگمراه ترین مردم  ،به چیزی جز خدا محتاجندکسانی که در باره محمد و آل و(هل می پندارند 

دیت الهی برایش قائل نشوید و گر نه محارب باِل و اولیای او هستید. کسانی که از شیطان پیروی نکنید و مقامی جز عبو

 نکرده اند.  را در مورد خودشان اجرانهی از منک ر  ،کنند

فاعل  ،ما البته که می توانیم. )برادرانتا کی می خواهید حرف برادران یوسف را تکرار کنید که گفتند :  ،...* ای اهل ارض

نیستند. هیچ کاری نمی توانند بکنند. از خودشان هیچ قدرتی ندارند. بلکه فقط یوسف است که این توانایی را دارد. منظور از 

فاعل  او ( در حالی که فقط.است و شایستگی این مقام را دارد اینکه بنیامین را بیاورید این است که فقط یوسف در این جایگاه

 ،واقعی آن پدر است. بقیه برادران پسر ،بنیامین ،ز آگاه است. )حضرت اعلیخدا به هر چی و است به اذن خدا بر هر کاری

رابطه پدر و فرزندی  ،انیم که رابطه حضرت اعلی با خداچنین مقامی ندارند. در حالی که باید این را هم بد ،انبیای قبل

 (بلکه تعبیری از جایگاه خاص است.نیست.

 

 مع که میقات همه عالمیان است با صفت رحمت با بندگان معامله می کند.()خدا در یوم ج سوره رحمت-63

 جَعلُوا بِضاَعتَُهم فی ِرحالِِهم لََعلَُّهم یَعِرفُونَها إَذاانقَلَبُوا إلی أهلِِهم لََعلَُّهم یَرِجُعوَن ""و قاَل لِفِتیانِِه ا

بگذارید  که وقتی به شهر و میان خانواده خود برگشتند خودگفت: پول غلّه شان را در میان بارهایشان  جوان )و به مأموران

 آن را ببینند و شاید برگردند.(

ما این کتاب را بر تو نازل کردیم تا مردم به مقام و حقیقت ذکر پی برند. مومنان هنگامی که آیه ای از این کتاب را می شنوند 

آنها تا ابد اهل فردوس اند و مومنان بهشت آنها را  ود.اشک از دیدگانشان فرو می ریزد و افئده شان مجذوب و شیدا می ش

: می  19بدانید خدا بعد از کتاب حکم نکرد بر ذکر مگر بیان را.)قیامت ،م سالم می گویند. ..ای اهل ارضمی بینند و سال

تاب هور بعد و با کدر ظ–فرماید ما این قران را جمع کردیم تو فقط آن را بخوان. سپس بر ماست که حقایق آن را بیان کنیم 

. بنا بر این از کثرت خبیث تعجب یِّب و خبیث را یکسان قرار ندادهبعد( او به آشکار و نهان شما آگاه است... خدا حکم ط  

 ( خدا برای باب کمتر از آنچه فکر می کنید قرارعداد مومنان و معرضان برابر نیست. مومنان خیلی خیلی کم اند.نکنید )ت

از ذکر راجع به امور باطنی تان سوال نکنید.)حقایقی که توان درک و پذیرش آن را  ،( ای اهل ارض141داده. ...)مائده

 ندارید( که اگر برایتان آشکار کند خوشتان نمی آید و برایتان بد است. از او راجع به شرایع و راه های رسیدن به خدا بپرسید.
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ن م راجع به غیب و حجت بپرسند بگو: حجت بالغه برای خداست. ) از حقیقت نپرسید. از شریعت و طریقت بپرسید.( اگر

بعد از این آیات حجت دیگری از تو طلب نمی کردند.  ،مردم حرفی از کتاب را می فهمیدند( اگر 54)أنعام  غیب نمی دانم.

از شما راجع به حکم  ...ای کسانی که ایمان آورده اید خدا از شما جز حکم مربوط به خودتان را نمی پرسد و در یوم قیامت

هدایت شدگان و گمراهان بازخواست نمی کند )هر کس مراقب اعمال خودش باشد و در مورد کارهای دیگران قضاوت 

ن آ نکند.( .. خدا در یوم جمع که میقات همه عالمیان است با صفت رحمت با بندگان معامله می کند. از دنیا رو بر گردانید که

 ای ملوک از دوری از ذکر بپرهیزید...شرک است.(  ،نید. )اعتقاد و توجه به دین قبلپیروی ک و از ذکر مشرک باِل است

قسم  :نبیین و صّدیقین و ابواب )شاهدین( را در خاک محشر جمع می کنیم و می پرسیم : شما به چه مبعوث شدید؟ می گویند  

( که 20لق و بعث شما مانند یک نفس واحده است. )لقمانو و(هل علیم بزرگ است. خدا فرمود: خ به خدا ما هیچ علمی نداریم

و مجرمین را به اسم هایشان حکم می کنیم.  ...ای  صادقون از صدق خود فایده می برند. به زودی   و(هل العلیبگویید ال اله ااّل 

 ز( قدس با تو صحبتروح و(هل) حضرت اعلی رجعت مسیح اند.( نعمت من بر خودت را به یاد آور وقتی که در بحبوحه )مرک

. او به تو در کودکی کتاب و حکمت کلمات بدیع بگویی ،د کردم تا میان مردم از لسان خداکردم و تو را به روح الق د س تأیی

آموخت و منّت گذارد بر اهل رضوان به اسم اکبر تو. ما طیر را خلق کردیم )مومنان عالی رتبه و مخلص( و پیسه را سالم 

هر جای کره زمین نور زیاد است پوست آدمیان پیسی نوعی بیماری است که پوست سفید و تیره است.  )أبر ص یا کردیم.

کسی  ،به صورت تشبیه چنین می شود: پیسهتیره تر است و هر جا  خورشید کمتر می تابد پوست انسان ها روشن تر است. 

 و شفا می یابد.( و اللم شد  پوست یکدست می شود که محک که هنوز به مرحله ایمان و ایقان نرسیده. در شک است. ایمانش

یوم ه در وهیچ چیز نیست ک مردم بدانند و(هل خالق و تواناستعیسی بن مریم که  ،)قدرت تبلیغ( بر زبان روح و(هل را شفا دادیم

حقیقت را به آنها ز رشحه ای ا ،راجع به کلمه سوال می کنند و وقتی حواریون )مومنان( از تو قیامت به بنده اش نداده باشد

 ندای مرا از زبان این ذکر بشنوید. این حجت من بر شما مانند نفس من است. ،بگو... ای مأل

محبت( در بار سفر  -بضاعت -ذکر را)پول آذوقه ۀغالمان( می گوییم: آی -ران جوان...* ما به اذن خدا به مالئکه )آن مامو

 ؟و درک معنی آیات قرآن أحدیه )دین محمد ۀوقتی به سوی اهل مدینرا بشناسند و )آیه(  سابقین )برادران( قرار دهید. شاید آن

و خدا نسبت به مومنین عطوف است.  ی و(هل بازگردند از آن طریق اعظمو شاید به سو بیابند( بر گشتند آن را یا عوالم غیب

به آخرین دین موجود ایمان آوردند تا وقتی که  بگذارید ،برادران ،ون)خدا به مالئکه می گوید نشانه ای از ذکر را در دل سابق

رخی ب ،حاال امید است با تاییدات الهی او را بشناسند و ایمان آورند. ، آمد و زمین به نور رب روشن شدو(هل ،و بعد از آن

 آن عهد را به یاد آرند و به او ایمان آورند.( ،بندگان مخلص که سابقون هستند

 

بنیامین را در سفر بعدی  منظور از یعقوب که برادران یوسف از او تقاضای همراه کردن )به تعبیریسوره محمد ص -64

 حضرت محمد هستند.( ،می کنند

 "فَلَّما َرَجُعوا إلی أبیِهم قالُوا یا أبانا ُمنَِع ِمنَّا الَکیَل فَأرِسل َمَعنا أخانا نَکتَل و إنّا لَهُ لَحافِظُوَن "

عزیز مصر  ا. برادرمان بنیامین را با ما بفرست تبه ما داده نشد غلّه و رزق گفتند: ای پدر  ،ون نزد پدرشان بازگشتند)پس چ

 و ما کامال مواظب او هستیم.( رزق زیادی به ما بدهد

ه بود و محزون )در لوح سیدالشهداء می فرمایند که هاء از واو جدا افتاد، را که حزن را از قلب عبدش برداشتشکر خدایی 

برای عالمیان باشد. و هاء بر واو مستقر شد.( تا سراجی منیر  ته اند و ظهور حضرت اعلی واقع شده هم پیوس. حاال ببود

شیطان شما را فریب ندهد. آخرت بهتر است. دنیا فانی است. اگر بعد از نزول این کتاب به ذکر کافر شوید  ،...ای مومنان

نبییّن و ابواب می پرسد:  ،.وقتی قیامت شود خدا از صّدیقین نداده. . خدا شما را چنان عذابی می دهد که کسی را قبل از آن

: خیر. ما مردم را فقط به شهادت برای نفس تو ف کالم خدا چیزی گفتید؟ می گویندآیا شما به مردم در مورد مقام خود بر خال
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نمی کند و او فقط عبد خدا و کلمه  فراخواندیم. ای مردم از خدا بترسید. ذکر ما مردم را به چیزی جز وحدانیت خدا دعوت

 خاطر کارهایشان مجازات کنی عادلیما دعایت را روی صراط شنیدیم که گفتی: اگر آنها را به  ،و(هل االکبر ... ای ذکر   اوست.

و اگر ببخشی غنی و کریمی. )تقاضای بخشش بندگان گناهکار( به زودی صادقین را همراه ذکر در ارض جنت وارد می 

فکنیم. . خر  ( هیچ آیه ای در این کتاب نازل نمی کنیم مگر این که خدا برای آن مقدر کرده خواهری که از او بزرگتر 10..)ز 

است. )همواره حقایق بدیع تری در علم الهی هست که به تدریج نازل می شود.(  ولی بیشتر مردم از آیات ما )مظاهر امر و 

ع ومنان به ذکر ما را تکذیب کردند خدا در موردشان حکم کرد که أبناءل م ،رض و دورند. پس چون معرضانکالمشان( م 

مشرکینی که خدا آنها را  ۀآیا در بار)مثل ظالمان ادوار قبلند.(  ظالمینی هستند که بر صراط در این باب متوقف مانده اند.

وبتان هالک می کنیم و خلقی دیگر هالک کرد تفّکر نمی کنید؟ جایگاه شما از آنها بدتر است. به زودی شما را به جهت ذن

( ...مشرکان بعضی از رسل قبل از تو را هم مسخره کردند. به زودی مجرمین را به 111برای ذکر اکبر می آفرینیم.)نساء

نار اکبر محکوم می کنیم. ... هیچ ساکنی در چیزی ساکن نمی شود و هیچ متحرکی در چیزی به حرکت نمی آید مگر به اذن 

ای مومنان از خدا می ترسم هر دو منوط به تأیید الهی است.( .. ،دام به کاری  یا عدم انجام کاریو سکون و اقخدا.) حرکت 

در حالی که مردم نزد رحمن توقف کرده اند. )در قیامت حوادث و تحوالت  ،هزار سال است54روزی که مقدارش  ۀدر بار

هزار سال معمولی است.( )پاسخ الهی:( نترس. ما شّر آن روز  و دگرگونی چنان عظیم است که به تشبیه هر سال آن معادل

برای این ذکر اگر شهادت دهید  ،او برایش کافی است. ... ای اهل ارض ،اندیم . هر کس به خدا متوسل شودرا از تو برگرد

 باز هم دروغ ،ای نفستانبه هو ،ر او مانند افراد معمولیدروغ می گویید و اگر شهادت دهید ب ،مانند شهادت خدا بر او ،اکبر

نه این ذکر و نه مردم نمی توانند بگویند خدا هستند و ادعای شناختن کنند زیرا شهادت دادن یعنی -1می گویید.)دو تعبیر: 

مقام ذکر هم با افراد معمولی متفاوت است و هم با مقام خدا.( مردم باید فقط تسلیم  -2دیدن وشناختن و در آن جایگاه بودن. 

آیا ندیدی آنانی که بر آتش انداخته می شدند می گفتند: کاش به دنیا برگردیم و دیگر ذکر را  ،( ای قرةالعین20...)أنعام باشند.

باز کارهای شیطانی و کفرآمیز می کنند. همه روی صراط متوقف می شوند  ،یم کرد.  اگر به دنیا هم برگردندتکذیب نخواه

نین ش محزوخدا حزن تو را در مورد حسین دید و او پادا به عهد ذکر عمل کرده باشند... و تنها کسانی می توانند راه بروند که

و از مشرکین هم به شدت انتقام می گیرد. رسوالن قبل از تو را هم تکذیب کردند ولی آنها صبر  را به غیر حساب می دهد

گویید دروغ است. آنها صبر کردند تا خود کردند.)مردم به رسوالن می گفتند آنچه شما در مورد موعود و ظهور کلی می 

 : خدایا به قضایبت همه پیامبران( را قرار دادهاهل ابداع )معادل مصی ۀببینند.( خدا برای تو مصیبت هم موعود بیاید و همه

ه ها را می می انگیزد و زند می کند. چه که او مرده ها را بر تو راضی ام ... اگر خدا بخواهد آنها را بر ایمان به ذکر جمع

 میراند. 

می  پس ،عقوب( ...* )یوسف یا ذکر:( ای مومنان)برادران( وقتی که شما باز می گردید به مدینه نزد محمد خاتم النبیین )ی

ذکر را )بنیامین( با ما بفرست برای تکبیر اکبر )حضرت باب(  ۀ. پس آیکیل را از ما منع داشت ذکر )یوسف( ،گویید: ای پدر

 حافظ ذکر هستیم. )مومنان که همواره عّجل و(هل می گویند به حضرت محمد می گویند که ذکر )حضرت و ما به حول و(هل

ذکر( را  ۀد به ما استعداد شناخت قائم )آیگوینبهاءو(هل( آن کیل )وعدهء رزق را( از ما دریغ کرد. مومنان به محمد ص می 

ن بیاید و اینخواهد آمد. برای ظهور حضرت بهاءو(هل اول باید قائم حضرت بهاءو(هل( هم  ،نیاید قیوم )ذکر عطا کن که اگر او

دروغ می گویند که یوسف رزق را از ما دریغ کرده چه  -پیروان–برادران  سوال: آیاهیچ یک قائم نیستند.  ،ائمه و انبیای قبل

تب در قرآن حتی بیشتر از ک؟دادمید من کیل بیشتری هم به شما که در آیه قبل یوسف به برادران می گوید شاهدید و می بین

 ( آن از خبرهای غیب است که ما به تو وحی می کنیم تا صبور باشی.خبر داده شدهمقدسه قبل در مورد قائم 

 

)کسی جز خدا و هر که او بخواهد به غیب آگاه نیست. و مفاتیح غیب در کتابی نزد خداست و خزائن همه  سوره غیب-65

 کسی به آن آگاه نیست.( چیز در کتابی است که جز او

 "قاَل َهل آَمنَُکم َعلَیِه إاّل َکما أِمنتُم َعلی أخیِه ِمن قَبُل فَالِلُ َخیٌر حافِظاً و ُهَو أرَحُم الّراِحمیَن "
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جز آنگونه که در مورد یوسف اعتماد کردم؟ خدا بهترین )یعقوب گفت: چطور می توانم در مورد بنیامین به شما اعتماد کنم؟ 

 ن است و او مهربان ترین است.(نگاهبا

هیچ حرفی در کتاب نیست و هیچ شیئ در آفاق نیست مگر اینکه آن را هم خدا مثل شما خلق کرده است در حالی که آن )بقیه( 

و مطیع امر خدایند.( .. چون مشرکان  ردند و از فطرت خودشان دور نشدندهیچ تفریطی در کتاب نکرد.) بقیه درست عمل ک

موش کردند ما همه درها را به رویشان گشودیم تا شادمان باشند به آن چیزهایی که خدا به عدل به آنها داده. به ذکر را فرا

دی )به ح ،یات نزد تو آمدندآصادر می کنیم... وقتی مومنان با و حکم نار برایشان  اگهان آنها را باز خواست می کنیمزودی ن

و عذرشان را به جهت کارهای  ده به آنچه خدا بر نفس خود نوشتهآنها بشارت ب مرحله ای را طی کردند( به -از رشد رسیدند

 و آنها را به وسیله ذکر به سوی و(هل باز گردان.  ه در جهالت انجام داده اند بپذیربدی ک

نوز قبل از حضرت بهاءو(هل که ه–که شما را حفظ می کند در ظل مات ب طون؟ )در غیاب مظهر امر بگو چه کسی است *...

...( آیا از آن روزی نمی 8زمین به نور رّب روشن نشده بود.( و در کشتیل م سّخر شده )دینی که داشتید.( بر روی آب؟ )زمر

ی را نجات م، کلمه اکبر ،ارج کند؟ )ظهور جدید( سپس ما ذکرترسید که از آسمان آبی بر شما نازل کند و از زمین هم آبی خ

دارید. همه از خبرهای غیب در علم مستقر هستند که ما خلق و ایجاد کردیم. خدا مجرمان را و شما یاوری غیر از خدا ن دهیم

 ( 5به جایگاه هایشان بر آن خورشید افکنده در آتش حسبان داخل می کند.)رحمن

ا خدا راز کسانی که ذکر را مانند خود می پندارند یا حتی خودشان را بیشتر دوست دارند رو بگردان. ...کسانی غیر از  

 اکبرل "ک ن" که در کتاب است ۀحیران و سرگردان می کنند.  کلم بلکه شما را در ارض نخوانید که نه نفعی دارند نه ضرری.

ل قه و.. و بعد75( ...)انعام72در شأن ذکر است. )أنعام ک ی ،فتبارک و(هل أحسن الخالقین  است ( )از آنجا که اول نطفه و بعد ع 

آن خلقت به مقام فتبارک و(هل می رسد.( ما به  ،در لحظه ظهور حضرت بهاءو(هل خداوند شروع کرده وجایی آن امر الهی را 

و رؤیت تو نزد إبداع و آفرینش خلق دیگری بود. برخی مشرکین گفتند فالنی باب  دادیم ملکوت آسمان ها و زمین را تو نشان

انتش تمام می شود(همان را می گویند در باره آن کس دیگر که و(هل است) دیگر پیغمبران را( پس چون افول می کند )دوره دی

مثل اوست.) که او باب است.( دعوت آنها به شیطان است. به شیطان دعوت می کنند. خدا برای تو شهادت داده که وجهم را 

ن است. ابراهیم در قرآ ۀجملابداع کرد. )این  به سوی و(هل متوجه کردم که عالم ابداع و آفرینش را به وسیله اسم اکبر بدیع خود

ارض را بر روی  ۀاند.(  .. و ما به زودی آن دابّ این عالم را ابداع فرموده  ،اءو(هل که خودشان ابداع حق هستندحضرت به

هر کسی نشان می به  ،.ما حجت تو را که آیات بدیعه است( ..02زمین به شما نشان می دهیم که عالی و رفیع است.)نمل 

بر مکان قدس از انفس خود )به فطرت( عمل کنید. خدا هر کس را جزا می دهد بر آنچه که کتاب نفس  ،ارضدهیم. ای اهل 

خودش به حکم الهی وصف کرده باشد.) کتاب یعنی مرحله هفتم از خلقت. یعنی وقتی خلقتل ما تمام و کامل شد ما کتاب می 

 شویم.( 

حضرت اعلی( اعتماد کنم در حالی که وقتی در مورد برادرانش)  -بنیامین ...*آیا چگونه می توانم به شما در مورد ذکر اکبر)

ا او را کشتید؟ ) روی سخن ب ،دیگر ائمه ( به شما اعتماد کردم امام حسین که ظهور و تجلی ابتدایی از بهاءو(هل بود و -یوسف

است  خدا بهترین حافظرا هم می کشید.( این  ،وقتی آن یازده تای قبلی را کشتیدمسلمین است که چگونه به شما اعتماد کنم 

و از عالمیان  گاه است و به همه چیز احاطه داردو خدا به حال بندگان آ حول نار است ،در حالی که او بر صراط قیّم مستقیم

 بی نیاز است.

ر یه در مورد ذک)بضاعت و پولی که برادران در میان متاعشان پیدا کردند, بضاعت احدیه بود. بشارات اله سوره أحدیه-66

 بود.(

قالُوا یا أبانا ما نَبغی هِذِه بِضاَعتُنا ُردَّت إلَینا و نَمیُرأهلَنا و نَحفَظُ أخانا و  وا بِضاَعتَُهم ُردَّت إلَیِهم "و لَّما فَتَُحوا َمتاَعُهم َوَجدُ 

 َکیَل بَعیٍر ذلَِک َکیٌل یَسیٌر " نَزدادُ 
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ز دیگر بهتر ا ،ها پس داده شده. گفتند : ای پدرت و پول خود را دیدند که به آن)و چون متاع و بارهای خود را گشودند بضاع

 نیم و یک؟ با این بضاعت می توانیم دوباره برای خانواده مان آذوقه تهیه کنیم و برادرمان را حفظ می کاین چه می خواهیم

 که کار آسانی است.( بار شتر اضافه می گیریم

م عربی را از همه گرفته ام... ما برخی انبیا را بر دیگران برتری دادیم و به تو به اذن خدا این غال ،من عهد ایمان به ذکر

و سلیمان و الیاس و ...  عقوب و... حول نار مکتوب شده اند)حضرت اعلی از همه باالترند.( اسحاق و ی حکم کتاب را دادیم.

و هر کس به یک آیه )یک  آنها عهد ذکر را یافتیم در نفس چون ،اند. خدا به آنها حکم و نبوت دادهم حول نار مکتوب شده 

 ،هیچ اجری از شما نمی خواهد ،افر شده. ... بگو خدا در یوم فصلگویی به همه آیات ک ،بر( که از نزد خدا آمده کافر شودپیغم

را نشناختند. .. آیا  او عبدی برای حجت است که مردم قدرش که او ذکری برای همه عالم است.. )ذکرا(مگر ایمان به ذکری

معرضین( چرا  ،؟  ای اهل شجرة سوداء) درخت سیاهکسی غیر از خدا می تواند کتاب را که نور است بر موسی نازل کند

ردیم. نازل ک ،د حجت او برای محمد خاتم النبیینمانن ،ارک را که حجت خدا در حق ذکر استتدبر نمی کنید؟  ما این کتاب مب

جمعی نیست. فردی  ،ار شما را خلق کردیم.) حشر مردمف رادی محشور می کنیم. همان طور که اول ب... به زودی شما را 

خدا را  در حالی که دارید شرکاء ،و شما را حول نار نظاره می کنیم است. یعنی هر کس مسؤول کارها و ایمان خود است.(

شید در جایی که خدا در ام است به همراه ماه و خورترک و رها می کنید. جایگاهتان در آتش  ،که به زعم خود گرفته اید

سبان نامیده. )کهف ،الکتاب تا شما راه های خشکی و دریا  ( ما ستاره ها را )علماء( در افق آسمان مقدر کردیم.14آن را ح 

 سده و مانند نف؟( را بدانید. ما شما را از نفس واحدریا ،کلمات الهی و معانی آن و خشکی ،استنباطات فردی و علوم بشری)

 ولی برخی از شما عالم و برخی متعلّم هستید. و مقدر کردیم برایتان حق را.  واحده آفریدیم

)  ن ارض مقدسه خارج شوند گیاهان بواطنآ( تا از ماء متراکم فرو فرستاد)آیات ،( و خدا از آسمان111و  99...* )انعام

هایی )انار( غیر متشابه به چیزی و یا متشابه ) برخی آیات نازله شبیه به ّمان حقایق( و عنّابل ظواهر )شریعت و احکام( و ر  

آیات دین قبل است و برخی دیگر بدیع است.(  پس به این ثمر اکبر ناظر و متوجه باشید و به زمان رسیدن میوه )کمال دین 

می خواهی در حالی که او کتاب را به  و(هل العلّی آگاه شوید. آیا غیر از حکم خدا چیزیقبل و ظهور موعود آن( تا به ذکر  

 ( 115) انعام و هیچ تغییر و تبدیلی برای کلمات او نیست. تا مردم کلمه اکبر او را بشناسندصدق نازل کرد 

دشمنی از انفس و از جّن قرار دادیم تا شیاطین به انفس شان) به هوای نفسشان(  ،( و این چنین برای هر بابل نبی112...)انعام 

 بی ارزشل دروغ را درمورد و(هل به مردم القا و وحی کنند.  کلمات

( و از گناه و ط با حضرت بهاءو(هل است خوب است....از هر چه که اسم و(هل بر آن ذکر شده باشد بخورید.) هر چه در ارتبا

ث لل شم ثل ظلمات است؟ خدا خودش باطن گناه بپرهیزید که برای هر کدام حّدی و مجازاتی در کتاب و(هل معین شده.... آیا م  س مل

قلبش را  ( هر کس از خدا بخواهد او را به حقیقت برساند خدا121می داند چگونه رسالت و والیت خود را الهام کند.)انعام 

و هر کس گمراهی را برگزیند او را در شهر محصور )دین قبل( قرار می دهیم. این صراط است.  برای ذکر نورانی می کند

خدا هم یاری اش می نماید.  ،خدا او را به حق و حقیقت برساند راهش را انتخاب می کند و هر کس دعا کند)هر کس خودش 

صراط همین انتخاب و امتحان ماست که کدام را برگزینیم.( ... وقتی یوم قیامت برسد , جّن و انس را در غبار و خاک محشر 

 نیامد؟ چرا ذره ای ایمان نمی آورید؟ محشور می کنیم. و می گوییم آیا ذکر با کتاب نزد شما 

 بضاعت ،آنها گذاشته شده بود( باز کردند)برادران یوسف( متاع افئده را )محبت حق را که در دل ،...* و چون اهل حقیقت

ی پ که اگر به قلب پاک به آنها توجه کنیم ،)بشارات کتب مقدسه در باره ظهوراحدیه را یافتند که در باره ذکر گفته شده بود.

فهم  ۀگفتند. )چون به آنها فؤاد و قو به حقیقت می بریم.( پس می گویند همان حرف هایی را که برادران یوسف به پدرشان

ر که عبارت از ذکر و ظهوفکر می کردند رسیدن به مرحله فؤاد کار آسانی است. ولی آیا واقعاً آن کیل  ،حقیقت داده شده بود

ن ذلک ود و نعمت ناچیزی بود که گفتند اینکیل آسانی ب ،بود بهاءو(هلحضرت  ل ناچیزی کی ،. ذکرساده است؟ ( تعالی و(هل ع 

کیل ب عیر نزد خدا مکتوب است. )اگر بنیامین یا قائم را  ،نیست. )آنها تصور می کردند ناچیز است.( آن کیل آسان نیست. ذکر
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ن فرموده آبهاءو(هل و لقاءو(هل است. در قر هور حضرتبیاورید یک نعمت و بار اضافه هم به شما می دهیم. که اشاره به ظ

 . ستبرادران یوسف اهل حقیقت اند. آن متاع هم متاع افئده ا – 28سنی است و زیاده. یونسکسانی که احسان کنند پاداششان ح  

ت می گویند آن قبل نازل شده. اهل حقیق ۀر باره موعود و ذکر در کتب مقدسیاتی است که دآبضاعت احدیه هم آن مطالب و 

مطالب کم و واضح است و می توانیم بشارات و حقایق و توضیحات خیلی بیشتر از اینها را برای اهل و خانواده و اّمت خود 

 بیاوریم .(

 

و من در اعمال و افعال خودم  صرف قدرت خود إنشاء و ایجاد کرده)هر دارای شأن و مقامی را خدا به  سوره إنشاء-67

 و من اولین مسلم هستم.( دا مرا چنین إنشاء کرده و آفریدهخ ظر ندارم.جز و(هل را در ن

 یٌل "هللاُ َعلی ما نَقُوُل َوک :قالَ  فَلَّما آتُوهُ َموثِقَُهم   هُ َمَعُکم َحتّی تُؤتُوَن َموثِقاً ِمَن هللاِ لَتَأتُنَّنی بِِه إاّل أن یُحاطَ بُِکم"قاَل لَن اٌرِسلَ 

ه من بسالم همراه شما نخواهم فرستاد مگر این که عهدی در محضر خدا ببندید که بنیامین را حتماً )یعقوب گفت: هرگز او را 

یم خدا بر آنچه می گوی :ن برادران آن عهد را بستند  یعقوب گفتوگر نه به عذاب الهی دچار شوید. پس چو بر خواهید گرداند

 د رحمت.(یا عذاب شامل می شود یا رحمت. اگر ایمان آوری -وکیل است.

میوه های گوناگون قرار داد  ،ظهور( را به قدرت خود ایجاد کرد و برای درختان ( خدا هر کس )و هر چیز و هر27)فاطر

تا مردم بدانند خدا قادر است. مشرکان گفتند: اگر خدا می خواست ما مشرک نمی ماندیم. این را زبانشان می گوید در حالی 

حضرت  –یات ما )بعضی مظاهر امر آو خدا برای کسانی که از بعضی  هدواهی می دبه حقیقت گ است که که افئده شان

( ... شما را جانشینان )جانشین اّمت ها و ادیان قبل( قرار دادیم به 157اعلی( اطاعت نمی کنند عذاب بدی معین کرده. )انعام 

ه حول باب اند. برای ب برای متقیانی است ک(.. این کتا11یونس) فت بیشتری قائل شدیم.ااذن خدا و برای برخی از شما شر

و(هل  م ذکر. آنجاست که شما اسم  ایتان قصه گویی کنیم به علست.  ...بترسید از روزی که ما برتذکره و بشارت ا ،آن عبادو(هل

رازوی ه )تالکبر را می شناسید و آرزوی محضر او می کنید ولی نمی توانید به زیارتش بروید و کار از کار می گذرد.  وزنا

ند. ...وقتی خدا ذکر را خلق . هر کس اعمال خوب او سبک باشد هیچ کار نمی تواند بکحقیقت( در آن روز در اهل ذکر است

ل  –او را در مشهد اذن )جایگاه اذن( بر همه اشیاء )همه مردم  ،کرد همه ادیان( عرضه کرد.)رتبه اذن قبل از رتبه های أج 

حله ظهور است. اذن امضا است. یعنی در جهان جاری شدن و به مردم عرضه شدن که به مر ء،قضا ۀمرحل و کتاب است.

و در کتاب الهی ملعون شد. به او  فقط ابلیس استکبار ورزید ،الئک سجده کردند برای خداوند أحداو سجده کنند.( پس همه م

 ) تو درظهور قبل مومن محسوب لق کرده بودبرای خدا سجده نکردی در حالی که تو را از آتش شجره خگفتیم: ای ابلیس چرا 

می شدی( و من از خاک و بر خاک و به خاک گواه بودم؟ )در درخت ال شرقیه و ال غربیّه نار است که تکلم می کند. نار 

 هنوزدین جدید،  ،د در ابتدامومن شده. وقتی ظهور بعد واقع می شو .. این ابلیس توسط آن نار خلق شدهحضرت باب است

وای نهفته در آن به ظهور می وظاهراً قدرت و جاللی ندارد. ولی وقتی به کمال می رسد و ق طن است. در خاک استدر ب

حقانیت –( و ابلیس از من سؤال کرد )با من چون و چرا و مجادله کرد. ر می شود. مثل ظهور قبل  می شود.مثل نا ،رسد

ظهار امر( در مقابل دیدگان )مخالفت خود را علنی کرد.( بعد از ابعد از خروج ) ،ار داد.(حضرت اعلی را مورد تردید قر

باقی ماندن تا یوم معلوم را.)تا آن روز باقی می ماند تا به چشم خود  ،آن سؤالخاطر تا یوم میقات. پس به او می چشانیم به 

اءو(هل هم ستوده شده اند: الحمد ببیند. مهلت ابلیس تا قیامت است.( ... به زودی محمد ص )محمد یعنی ستوده شده. حضرت به

کسی زینت خالص الهی و رزق طیّب  هِل رب العالمین( بر غمام و با مالئکه پیرامونش می آید و امر واقع می شود.... بگو چ

رید و در نعمت ها را بر مومنان حرام کرده؟ خدا طیبات را برای مومنین آفریده. پس آنچه را به فضل خود به شما داده بگی

 و صفت خوب اعتدال را رعایت کنید. راف نکنیداس

؟( و فواحش )کسانی که در دین زیاده -( خدا حرام کرد شرک )کسی که دین را قطعه قطعه کند( و إثم) گناه11تا11)أعراف

نید تا جزء انصار باب کدر مورد ذکر را. از طاغوت دوری  روی و غلّو کنند.( چه ظاهر چه پنهان را و سخن نا درست
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لی معین کردیم(وب شوید. ما برای هر چیز هندسه ای معین کردیم.) در قرآن می فرماید محس . چه کسی برای هر امتّی أج 

یند او نند و می گوظالم تر از کسی است که به ذکر نسبت دروغ دهد؟ کسانی که به و(هل شرک می ورزند وذکر را قبول نمی ک

نمی شود و داخل جنت نمی شوند تا وقتی که نفوس از سوراخ صراط درهای آسمان به رویشان گشوده  ،عبد خدا نیست

 برداشت.زنجیر محدودیت را از صدور مومنین امروز بگذرند.) در قرآن : تا وقتی شتر از سوراخ سوزن رد شود.( خدا 

ان ت کرد. ما خودمخدا را شکر که ما را به این ذکر اکبر هدای :و آنها در محضر کلمه اکبر گفتند )باب وسیعی گشوده شد.(

 نمی توانستیم جز به اذن او هدایت شویم. آنها تا أبد اصحاب فردوس اند.

 دمردم استعدا ۀر( ما بر أعراف ) اعراف کجاست؟ ابتدای ظهور است که حروف حی برای تبلیغ امر از چه51تا  18)اعراف

مام )عماء که مردم را ایمان را در آنها می یابند.( مردانی را به حفاظت گماردیم  به سیماشان می شناسند و آنها بر تخت های غ 

نّت مردم نگاه می کنند. وقتی اصحاب نار را به جهنم وارد می ۀجایگاه بلند( به چهر ، ره قط ،کنیم می گویند: ای اصحاب ج 

 ،م کرده. ای مالکرضین به ذکرم حراای از آب آن بحر به ما بپاشید. آن وقت ذکر با تکبیر می گوید: خدا نعیم مرا بر مع

آیا ما  ،مالک یوم دین( به آنها از حرارت جهنم بچشان و از میوه های تلخ مخصوص جهنم بده... ای مومنان ،)مأمور جهنم

. وای .کتابی در طومار بر شما نازل نکردیم که در آن تفصیل همه چیز بود؟ چرا به آیات و(هل البدیع ذره ای ایمان نمی آورید؟ 

)دین( بعد از ذکر) بعد از اصالح آن توسط ذکر( فساد  ندکی در قرآن تفکر نمی کنند. ...ای اهل ارض در زمینبر ایشان که ا

 نکنید.

اکبر برای انفس خودتان. بدانید اگر آیه ای از  ۀوثیق ذکر)باب( را به سوی شما نفرستاد مگر بعد از، و(هل ،...* ای مال انوار

نورش شما را احاطه می کند و گر نه ذکر شما را از ذکرش محو می کند.  ،ی من بیاوریدنه ای از ایمان( برانفس او را )نشا

اکبر را می دهد.)صحبت از دو وثیقه است.  ۀرّب به شما وثیق ،نزد من آوردید)جزء معرضین محسوبید.( پس وقتی وثیقه را 

کت روحانی دچار می شوید. حفظ کردن بنیامین اگر به عهد خود وفا کنید نور ذکر شما را احاطه می کند و گر نه شما به هال

 و واه و شاهد است و من به حق وکیلم( یعقوب گفت: خدا بر آنچه در باره اش می گوییم به عدل گ.یعنی ایمان آوردن به باب

ی مرا براظهورم که خدا  ۀر نقط. بگو: من همان نور دهور است. خدا با مومنان دوست استاین ذکر همان نور در طور ظ

 خود نگه داشته.  ۀاین روز معهود در خزان

 

 ندای مظهر امر است.( )رعد سوره رعد-68

قٍَة و ما اُغنی َعنُکم ِمَن هللاِ ِمن َشیٍئ إِن الُحکِم إاّل لِِلِ  ،" و قاَل یا بَنِیَّ  ِه  َعلَیال تَدُخلُوا ِمن باٍب واِحٍد و ادُخلُوا ِمن أبواٍب ُمتَفَرِّ

لُوَن" َعلَیهِ  تََوکَّلُت و ِل الُمتََوکِّ  فَلیَتََوکَّ

و هیچ چیزی شما را از خدا  ید و از ابواب گوناگون داخل شویداز باب واحدی داخل شهر نشو ،)یعقوب گفت: ای فرزندان

 . بر او توکل می کنم و همه توکل کنندگان هم باید به او توکل کنند.(نمی کند. حکم و فرمان مخصوص اوستبی نیاز 

ش کس ذکر را بعد از موتهر  ام الکتاب به اسم ذکر مکتوب شده.. عرش در جداالقصی در نزد ذکر تکبیر گوییدخدا را در مس

رّب را بر عرش زیارت کرده.) یک تعبیر: زیارت مقام اعلی مانند زیارت رب است. تعبیر دیگر: موت به معنی  ،زیارت کند

ر را ذک ،ل و ایمان به ظهور بعد و وقتی کسی دین جدید را پذیرفتاز دین قب تسلیم شدن  و ایمان به مظهر امر است و مردن

همان مالقات رّب در هیکل بشری است. یا: ذکر در ظهور بعد به صورت رب ظاهر می شود یعنی  ،می شناسد و دیدار او

 دو ظهور یکی است.(

ران هستند. مظاهر الهیه قبل هم بشیر و نذیر )باد و آب به معنی آیات الهی است. بادها مبشّ  اریاح را دشنام ندهید. ،ای مومنان

 امری از نف س رحمان ،یعنی عهد پیامبران با مردم.( بادصحبت از وثیقه است.  اند. حضرت باب مبشر حضرت بهاءو(هل اند.

ب یات از جانو هر گاه آ ارج کندتیم تا صفات )در قرآن: نبات( را از آن خسطیّبه می فر ۀخدا فقط به ب ل د . آن را به اذناست
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آن می افتد.( و از آن ارض  عکس نفس برای خودش است.)عکس خود آن نفس خبیث روی ،ذکر وارد ارض خبیثه شود

( ... نجات شامل کسانی است که همراه تو در کشتی سوار شوند. 50جز اندکی سیاهیل تلخ خارج نمی شود.)اعراف  ،خبیث

 کنند رد کلمه اکبر مردم را تبلیغ... خدا نبیّین را برای این فرستاد که در مو تکذیب کنندگان را در بحر نار غرق خواهیم کرد.

و تو جز عبدو(هل و ذکر ما نیستی. هر کس غیر از این در مورد این نفس  عبادت نکنید. این دینل ق یّم استکه بگویند جز او را 

له می کنید بر أسمایی که خودتان و پدرانتان به القاء آیا در باره خدا با من مجاد ،گوید کافر باِل است. ای اهل ارضاکبر ب

 شیطان آنها را نام گذاری کرده اید؟ خدا کتاب را بر من نازل کرد تا اسماءو(هل را که از آن دور بودید به شما بشناسانم. 

برای خودتان باشد بدون  [ مانند شما نیستند. آیا می خواهید کامل و خالص10أنعامجز ]اّمتی  یا آیه ای؟حروف در کتاب الهی 

حضور و توجه به آنها؟ چرا در آفرینش أشیاء اندکی تفکر نمی کنید؟ )ادیان قبل هم مثل شما بودند. حاال چطور ادعا می کنید 

الهی است بر روی ارض. مبادا او را لمس کنید )به او نزدیک شوید(  ۀاین ناق ،قیقت نزد شماست؟( ... ای اهل ارضهمه ح

بد گمانی )که شاید او بر حق نیست.( چه که عذاب بغتی شدید الهی شما را در بر می گیرد. ... ما مقدر کردیم  با سوء ظن و

کوه ها را روی زمین )این جبال مومنان برجسته و روحانیون اند که روی ارض قلوب مردم قرار دادیم تا قلوبشان نلرزد( و 

تا  ،ا گرم و تر است.( زیر حرارت سردات که سرد و تر است . هو) ماء: آی ذاشتیمارض را بر آب و هوا ی خوش بو گ

 ،. ماءمطمئن شوید او خداست. )این قلوب را بر آب و هوا گذاشتیم . یعنی هم سردی و هم گرمی که هر دو در آیات است 

و مومنان برجسته را هم  : هم پیامبر و هم آیات را به مردم دادیم)یا بر عکس؟(تند و هوا آیات نازله بر آنهاستپیامبران هس

شیطان  ،دیم چون از خدا گذشتند و به باطلدادیم تا شما بدانید که خدا حق است. ( و ما رلجس و ناپاکی را هم به هر اّمتی دا

حجت شما بر ذکر بعد از نزول کتاب چیست؟ در حالی که الهی غیر از او برایتان نیست. آیا  ،ندند. ای اهل ارضارا خو

 انفس خود می خواهید؟ )مطابق میلتان عمل کند.( شما جز شیطان را نمی خوانید.حجت را برای 

ه عهد را پایبند ب ) قری: ادیان مختلف که احکام گوناگون دارند.( که بیشتر آنها آن ق ری را برایت حکایت می کنیم ما احکام

هستم که از جانب حجت به نزدتان آمده ام. جز من ذکر و(هل  ،یا نقض( ایستاده اند. ای اهل ارضو بر نقص ) ذکر نمی بینیم

 حق نمی گویم و کتاب با آیات بینات آورده ام. .... 

للک خود گف* و م لک و فرمانروایی را از دست ما خود را رها کنیم.  ۀتند: این جوان می خواهد ما آللهمشرکین به پادشاه و م 

ادران گفتند بیاییم یوسف را که بر 14هود باشی. )ر.ک. سورهبگیرد.تو کمک کن تا او را بکشیم تا فقط تو روی ارض مش

تا فقط خودمان مورد توجه پدر باشیم.( و خدا از آن إبا کرد و اراده کرده تا ذکرش را) در قرآن: نورش را( تمام و  مبکشی

دین که ایمان به  ۀیو) م ریمکامل کند. هر چند مشرکین نخواهند. .. ما اراده کردیم ثمره و حاصل را از بعضی کسان بگی

شوند. به محض خطور رد موعود است.( و فقط کمی ثمره به آنها بدهیم. چون بعضی از آیات را رد کردند . تا شاید متذکر 

ثله می کنند.)؟؟ بریدن گوش وبینی( پس وقتی قیامت فرا رسد حکم  ،به ذهنشان مالئکه آنها را می گیرند از دندان هایشان و م 

 می بینند.مشهود الهی را 

صبح. )؟؟( و چون  14تا کامل کردیم . پس امر تمام شد در 14در  14و شب ها را با تا وعده گذاشتیم  14ما با موسی 

از ما در مورد امر می پرسند. بگو خدا دیده نمی شود ولی به من نگاه کنید .  ،را حول طور به مقام عالی رساندیممخلصان 

مستقر ماند )محکم و مومن( آن وقت بعدا عبد را می توانید ببینید با عبودیت محضه.)یک  ،قت مندیدنل حقیاگر افئده شما بعد از 

ر آن جبل ر بتعبیر : اگر مقام بابیت را توانستید تحمل کنید مقامات دیگر روحانی خود را به شما نشان می دهم.(  پس چون ذک

ک یندای مرا از حول نار شنید: او خدای ،به آن کلمه تکلم کرد کسی غیر از خدا هست ؟  است که جز او نیست. آیا م مسل

حفظ کند و آنها را از امتحان نگه  مسی می تواند ایمان را در قلب مردنگه دارنده . آیا ک ،کم دهنده ،ک کنندها)ممسک: امس

ندک شد ه ای از ذکرش را بگو. به مردم رشح ،و افئده برای و(هل به خاک سجده افتادند. ... ای قرةالعین دارد؟( پس جبال م 

ث لل پرندگان عرش را نوشتیم.)توصیف مومنان عالی مقام را  )چون مردم استعداد بیش از آن را ندارند.( و ما در این الواح م 

 و مقام خود مظاهر مقدسه را وصف نکردیم.( تا مردم به ذکر و(هل صابر و شاکر باشند.  در همین حد دادیم
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اخل شوید بر کل ابواب از این ) یک پیغمبر خاص( و د غمبران ( داخل نشوید از باب واحد)پی بر ابواب ،هل ارض...* ای ا

س چه ( په ابواب قبل را هم شناخته بودید.معلوم می شود هم ،لی. اگر این باب آخری را شناختید)حضرت اع به تنهایی. ،باب

از و(هل بی نیاز نمی کند.( حکم و فرمان فقط از آنل خداست.  کسی شما را از و(هل بی نیاز تواند کرد؟ )هیچ یک از ابواب شما را

) ایمان به همه مظاهر مقدسه و نه فقط به یکی. یک سلسله خالصانه بر او توکل کنید. خدا نگه دار توکل کنندگان است. 

ب دیگر هم می ااز ابو بلکه ظهورات هستند که آخر آنها به باب اصلی می رسد. فقط از یک باب نمی توان به حق رسید.

 مخصوص آنهاست.(  ،شود. فکر نکنند باب

 

 به معنی بازگشت و ایمان به حضرت اعلی است.( ،)رجوع در یوم میعاد سوره َرجع-69

هُ لَُذو ِعلٍم لِما و إنَّ "و لَّما َدَخلُوا ِمن َحیُث أَمَرُهم أبُو ُهم ما کاَن یُغنی َعنهُم ِمَن هللاِ ِمن َشیٍئ إاّل حاَجةً فی نَفِس یَعقُوَب قَضیها 

  لِکنَّ أکثََر النّاِس الیَعلَموَن " َعلَّمناهُ و

 ۀاز خدا بی نیاز نکرد. فقط خواستباز هم چیزی آنها را  ،پدرشان دستور داده بود داخل شدند)وقتی برادران همانطور که 

 ولی اکثر مردم نمی دانند.( و یعقوب دارای علم لدنّی بود چون ما به او داده بودیم یعقوب را بر آورده کردند

جل را ساختند که جسدی بود در جسم انسان به شکل حیوان که صدای گوساله عد از باب باز همان کار را کردندمردم ب : عل

در امر مبارک لقب کسانی است به گمراه کردن مومنان پرداختند. مثل عبدالعلی هراتی  ،زرین یهود ۀعجل یا گوسالمی داد.)

و خوار که صدای آن گوساله است  لقب مال جواد ولیانی برقانی است.  ی ازل و دیگران در امر بهاءو(هلیحی در دین باب و

د.( خدایا خودت مرا و مومنین و مومناتم نودیگرانی مثل سید محمد اصفهانی که یحیی را إغوا کرد شامل این تعریف می شو

لهی )اصل امر ا تیار و مقدر کردیم. و خدا در دین اصال فتنه قرار نداد.را ببخش. ما برای هر اّمتی تا میقات اکبر قومی را اخ

بی شمار مقدر کن.... ای  محفوظ است.( خدایا بر واردین بر بابل م ستسّر )قومی که به دین جدید ایمان می آورند( حسنات

 حرام شد.دا حالل شد و خبائث از این نوری که خدا با من نازل کرده پیروی کنید. طیبات برای شما به اذن خ ،اهل ارض

 12چشم )یا چشمه( بریدیم تا هر کس جایگاه خود را بشناسد ) به تعبیری أسباط 12...* ما برای موسی و قومش از سنگ 

و یا چشمه هایی هستند که نیازهای  مردم اند و آنها را حفظ می کنندامام که چشمانی هستند که مراقب کارهای  12گانه و یا 

و یا اشاره به رتبه های مختلف ایمانی و شیوه های  صخره است ،می کنند. در دیانت مسیح هم پطرس دم را رفعروحانی مر

متفاوت دین ورزی . همه آنها به تعبیری باب های مختلف هستند که خدا به مردم داده تا از آنها بگذرند و آماده حضور در 

دین جدید(  ،داخل این قریه مبارکه )شهر یوسف ،رض و سماوات( . ای اهل ا184عرافمحضر یوسف و شناخت او شوند. أ

و داخل این باب شوید.)ایمان به حضرت اعلی( در حالی  ی خواهید از حکمت و حقیقت بخوریدشوید و از آیات آن هر چه م

 ده. یوم األحدیه می باشد. و در لوح محفوظ حول نار نوشته ش ،قریه در ام الکتابکه برای و(هل ساجدید. این 

ة شوید.(  ،می فرماید شکل میمون 188در أعراف)  ...وقتی مردم سرکشی کردند گفتیم شکل نار شوید و به نار باز گردید. د  قلر 

ی ضرت اعلی( و به نصرت امر اله)حضرت بهاءو(هل( بعد از ذکر)ح کسانی که به کتاب تمسک کردند و از ذکر پیروی کردند

 ،مختلف ( در مشهد اول )ظهور اول . و ما از همه چیز )همه کس و همه پیروان ادیاناجرشان محفوظ است. . ،ردندم کاقی

عه اولیای شما و شی ،پیغمبر شما و أئمه ،ه آیا من رّب شما نیستم؟ و محمدیوم الست( به لسان ذکر از آنها شهادت گرفتیم  ک

 ،ی وقتی ایشان را به دنیا آفریدیم: بلی. ولابواب خدا) حروف حی و مومنین ( در ارض و سماء نیستند؟ همه گفتند ،شما

جت ثل بور شدند. ،مشرکین اسم ذکر را فراموش کردند و به این دلیل (  به مشرکین همان 10)تبه کار و شقی. فرقان قوم م 

ث ل آنها مثل سگ است که اگر ا مبگو آنها را روی ارض مجازات کردیکه از قبل به آنها داده شده. سخنی را بگو  و را و م 

( ... مومنینی از این قوم 178تعقیب کنی با خشم زبانش را در می آورد و اگر هم رهایش کنی باز هم عوعو می کند.)اعراف

که آیات را می شنوند ولی گویی نشنیده اند مانند أنعام  )چهارپایان اهلی مثل گوسفند( هستند بلکه از آنها هم گمراه ترند.)اعراف 
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اگر مومن واقعی به و(هل هستید از  ،و گمراهی در مورد حیوانات به کار نمی رود. ( ...ای مومنان منظور انسان هایند 179

نی و بترسید از یوم فرقان بر مالقات دو گروه. )یوم جدایی یع که خدا با او فرستاد تدریس کنید ذکر پیروی کنید و این کتاب را

 اگر شما به کتاب معتقدید این ذکر خودل  ،رد می کنند.( ..ای اهل فرقانیوم قیامت که در آن دو گروه مومن و کافر به هم برخو

( ما در بستر و 11انفال ... )و خدا رجوع درمعاد را همان حضور در پیشگاه او قرار داده.  کتاب است. به او باز گردید

 به نزاعع شوند با تو در باره آن امر به تو امر را )قسمتی از امر را( نشان دادیم و اگر آنها از غیب )آینده( مطل ،خوابگاهت

و از شیطان پیروی نکنید. چه که خدا  مراه من نازل فرموده ایمان آوریدبه این نوری که خدا ه ،بر می خیزند. ای اهل ارض

 شرک به خود را نمی بخشد ولی جز آن را از هر کس بخواهد می بخشد. 

فقط حاجت و سفارش یعقوب انجام و برآورده شد. هر کدام  .ی نیاز نکردهم آنها را از خدا ب ...* )داخل شدن از همه ابواب

 از فرزندان یعقوب باید از همه درها بگذرد و بخصوص از باب اعظم بگذرد تا به دیدار یوسف الهی فائز شود.(

 

 کند.( با قسط و انصاف معامله می ،راضبا مراتب مختلفل ایمان یا اع ،)خدا در قیامت با افراد سوره قسط-71

 قاَل إنّی أنَا أُخوَک فاَلتَبتَئِس بِما کانُوا یَعَملُوَن"   ا َعلی یوُسَف آوی إلَیِه أخاهُ "و لَّما َدَخلُو

)و چون به محضر یوسف وارد شدند یوسف برادرش بنیامین را کنار خویش جای داد و گفت: من برادرت هستم. از آنچه 

 برادران می کنند نگران نشو.(

فساد می  ،آنها دو تا باب از نزد ذکر بود د؟ اگر دریلقت آسمان ها و زمین تفکر نمی کنچرا در خ ،ای اهل ارض( 22)انبیاء

کردند. خدا م لک را به وسیله باب خودش تدبیر کرد. ... به مشرکان از شدیدترین نار عظیم می چشانیم و به صابران بهترین 

م اراده و جبروت( می دهیم. ای مومنان در مورد ذکر غلّو نکنید مگر رنگ عال ،رض متعالی زعفران )زردپاداش را در ا

مانند آن یا بزرگتر از آن را ایجاد و انشاء  ،آیه ای را نسخ کند ،سمانآخدا. .. و خدا هر وقت در زمین و به اسماء حق از نزد 

ی توانید ذکر را ترک کنید و همچنان جزء رمزآلودترین کتاب است. آیا پنداشتید م ،. ...این کتاب نزد و(هل موالیتانمی کند

مگر بر ماء عرش . که در آن مقام اگر کتاب ذره ای  ،خدا بین آن دو فرقی نگذاشتهمومنان به کتاب محسوب شوید؟ هرگز. 

به ذکر نزدیک شود به اذن خدا می سوزد.) به تعبیری  ذکر: حضرت بهاءو(هل  و کتاب :حضرت باب. به تعبیر دیگر بین 

ث ل  ءکه به آن ایمان دارید.( ...حکما و کتابی موعود گفتند: بین حق و خلق ربطی هست. خدا از وصف ظالمین برتر است. م 

ثل سخن نصاری است که می گویند مسیح ابن و(هل است. آیا می خواهید نور توحید را با خواسته های نادرست  سخن آنان مل

ا دارد جز این که کلمه اش را )حضرت باب( تمام و کامل کند و همه دین خود که از شیطان گرفته اید خاموش کنید؟ خدا إب

نوح و ابراهیم و موسی  ،آیا نبأ اولین ،وست نداشته باشند. ...ای اهل ارضرا از طریق او ظاهر سازد. حتی اگر مشرکان د

رید؟ خدا ذره ای ظلم نمی کند ولی مردم و عیسی را نشنیده اید؟ پس اگر شنیده اید چرا به آیات و(هل العلّی اندکی ایمان نمی آو

 که شما را آماده ایمان به ظهور و آیات حضرت اعلی کنند.( به نعمت های او کافر می شوند. )آن پیامبران برای همین آمدند 

دائره ...خدا اعراب را کافرتر از أعجام )غیر عرب( خلق کرد. ولی أعرابل مومن را خاص گردانید و آنها در ام الکتاب بر *

اعراب چون به  های نوشته شده فوق دیگر نوشته ها پنهان هستند. ) قرآن به عربی برای ام القری و اطراف آن نازل شده.

زبان خودشان نازل شده باید ایمان می آوردند.  یک تعبیر: حضرت اعلی خود را جوان عربی می نامند یعنی از ملت ایشان 

که مومن می شوند جایگاه خیلی خاصی دارند. ( و برخی از اعراب حول مدینه هم از کمتر ایمان می آورند ولی آنهایی هم 

روی نفاق از دین برگشتند. آنها دو بار عذاب می شوند. بعضی از مردم هم به ذنوبشان اعتراف کردند و صالح را با سیِّئه 

را می کنند. خدا در یوم قیامت به همگی به مخلوط کردند. خدا آنها را خواهد بخشید. برخی دیگر هم رجا و آرزوی امر ذکر 

مشهد ذر است و بعد  ،)قبل از ظهور اعمالتان را در مشهدل ثقلین نشان خواهد داد. ۀتار می کند... به زودی خدا نتیجقسط رف

 از ظهور مشهد ثقلین . یعنی توسط آیات حضرت باب. ( 
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)پاره ای از حقایق( با گفتار  به آنها بعضی از امر را شناساند )برادران( بر ذکر )یوسف( داخل شدند ،...* چون اهل حقیقت

خودش که: نگران نشوید به جهت اشاره به من.) از این که کسانی بخواهند به مقام و جایگاه من چشم داشته باشند و آن  حقل 

از اشاره و چه از نفی  را غصب کنند و یا به نفاق برخیزند تا خودشان مطرح شوند.( چه که کلمه پاک تر و برتر است چه

( او رّب ما و و(هل ما است و بر همه چیز  این مقام غیر قابل دسترسی دیگران است.اشاره هر دو. ) ذکر قابل شناسایی نیست.

 گواه است.

 

 ذکر بر حق است. از رّد کردنش بترسید.( :)قلم بر لوح الهی به حرکت در آمده و می نویسد سوره قلم-70

ٌن "فَلَّما َجهَّزَ  قایَةَ فی َرحِل أخیِه ثُمَّ أذََّن ُمَؤذِّ  أیَّتَُها العیُر إنَُّکم لَساِرقوَن"ُهم بِِجهاِزِهم َجَعَل السِّ

 ،ام مللک را در بار بنیامین گذاشت و جارچی فریاد زد: ای قافلهیوسف ج ،برادران را آماده می کردند سفر )پس چون بارهای

  شما دزد هستید.(

یب در کتاب و(هل است.) موسی پیش شعیب می رود و از او تعلیم می گیاین ذ ،ای اهل ارض رد.( از جایگاه و کر همان ش ع 

را محکوم کن. و هر کس به او ظلم کند  یا درل بین ذکر و قومش را باز کنو از امرش اعراض نکنید. ... خدا مقام او بترسید

 انتقام بگیر. ..کسانی که مسجد قلوب را خانه شرک می کنند دنرد حقانیت او شک و تردید جاهلیه داروو از کسانی که در م

و آن را محل فساد در مورد ذکر و طعنه زدن به مومنان می  . مسجد مشرکین یعنی قلب مشرکین(قلب هر کس است ،)مسجد

نیز در ارض  ( مکن. وزویند. در مسجد مشرکین اقامه) نمادروغ می گ ،بهترین قسم ها را به خدا بخورند کنند  حتی اگر

لمش تو را پاک کردم ن ی)قلب ذکر اول( 140)توبه و تو اولین مسجدی هستی که در عماءل عرش تأسیس شد.  رده. خدا به عل

و برای آن افراد باغ هایی از سنگ یاقوت است که در  دانی مقدر کرده که هنوز پنهانند(خدا در آنجا برای تو مرمسجد است.

.) ایراد و اشکالی در آن نیست. ( و خدا در وسط هر آسمانی از آسمان هایش هفتادهزار آن هیچ رخنه ای از هوا نیست

رضوان اکبر خداست. آیا کسی که بنیانش  ،آن د قرار داده که غروبی ندارند.و(هل اکبر طلوع نمی کنن به ذکر  جزخورشید که 

ق تر است که باب باشد یا کسی که بنیانش را ب حل ( استغفار 149ر کلمه نار در نار گذاشته؟ )توبه بر احرف احدیه نهاده م 

ابراهیم برای مشرکین جز برای خدا نبود.) برای  مشرکین فقط استغفار ابراهیم پذیرفته می شود.( پس چون دانست که کسی 

هیچ  ( خدا75هود -اهیم بسیار رئوف و حلیم است.)ماجرای قوم لوطدشمن خداست از او دوری گزید. ابراز آنها )مشرکین( 

که مبار ۀندای مرا از این شجر ،ایشان آشکار کند. ... ای اهل عرشمگر بعد از آنکه حجت اکبر را برقومی را گمراه نمی کند 

تم. از سذکر حق است. همان طور که من حق همن خدا هستم و قلم را بر لوح اکبر به حرکت در آوردم  )نوشتم:(  :بشنوید

تاد. ... اف و برای و(هل بر عرش سجده کنان فرو از هیبت آن شکست ،ردیم اسم او را بنویسدقلم امر کرّد بترسید. ما چون به 

وچک هر کاری می کنید حکم و دستور به انجام آن از قبل در کتاب الهی نازل شده و هر انفاق ک ،ای اهل ارض و سماوات

ه ک و هیچ چیز )حکمی( در کتاب نیست هواجب شد به این خاطر است که قبال بر شما ،و بزرگی و حرکتی در ارض کنید

)ایمان  ( اگر از هر فرقه ای کسی بماند )و نرود( و کسی باشد122نار نباشد. ...)توبه  ۀمشمول حکم محو و نسخ از نقط

خدا آنها را از حکم کتاب به صرف فضل خود بی نیاز می کند. موقعی که  ،ز ذکر در مورد علم کتاب سؤال کندآورد( تا ا

ا خدا دیدگان )توجه( آن قوم نادان ر .ضی از آنها می خواستند فتنه کنندبع .هی قیام کرد به مشرکین نگاهی کردامر ال ذکر به

 ،( ...ای مال انوار127به چیز دیگری معطوف کرد. چه که آنها قومی اند که فقط اندکی از حکم کتاب را می دانند. )توبه 

و بر مشرکین حکیم است. چنین فرد بی نظیری را سزاوار نیست رد کنید. آیا  ذکر از میان شما آمد که بر مومنین عطوف

مردم تعجب می کنند که ما به مردی از میان خودشان کتاب را وحی کردیم تا آنها را تزکیه و پاک کند و به قدم صدق بشارت 

سال ها را در دو باب که نیّرین  ( او شمس و قمر را دو آیت قرار داد تا یاد بگیرید عدد12اسری  – 5)یونس .دهد؟ ..

 ،ت و بدایع عالماتهستند.)شیخ احمد و سید کاظم دو باب هستند که بشارت به قرب زمان ظهور می دهند.( در تفاوت آیا

انی که دیدار و لقای ما را نمی خواهند و به همین س...ک( 8لوااللباب از اهل آن باب اکبر وجود دارد. )یونسآیاتی برای او
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شدند و از کلمه اکبر اعراض نیا )دین فعلی( راضی شده اند و از حیات بزرگتر صرف نظر کردند و به دنیا مطمئن حیات د

صحاب از ا ،وبرای ذکر اکبر به قسط عمل کردندو کسانی که به و(هل ایمان آوردند و از غیر او چشم بستند  اهل نارند ،کردند

شدند. اولین کالمشان در آنجا سبحانک ... است و تحیتشان سالم و آخرین  نعیم اند که حول باء )باب و بهاءو(هل( محشور

کالمشان همان اولین کلمه قرآن است: الحمد ِل رّب العالمین. ...هر وقت بر مشرکین آیاتی از این کتاب خوانده شود می گویند: 

جازه نداده از پیش خود آنها را تغییر دهم. و از یوم فرقانی مانند آن بیاور و اینها را به آیاتی دیگر تبدیل کن. بگو خدا به من ا

 فصل که میقات آن مشخص است می ترسم.

همراه مومنین به اذن خدا آب =آیات و الواح( از ذکر را  ...* و ما به مالئکه امر کردیم که سقایه ای )ظرف آب = فؤاد. 

دزد هستید. چه که یک ظرف آب که مال ذکر است در  ای کاروانیان شما هبلند اعالم کن ک ،. ای مؤذلندرسفرشان بگذارند

. خدا حافظ همه چیز و توانا بر هر کار است. ما قرار دارد که پنهان مانده استباالترین درجه شناخت روحانی و فؤاد ش

بیاورید.  در می کنید)مالئکه یا رسوالن و مبلغان یوسف می گویند  آن ظرف و ظرفیت را که پنهان کرده اید و از آن استفاده ن

 وانایی شناخت مظهرامرش را در دل و فؤاد انداخته . فقط باید آن را خارج کنند.(تخدا محبت و 

 

 پاداش عظیم نهایی( ،)یک بارل شتر سوره بَعیر-72

 "قالوا و أقبَلُوا َعلَیِهم: ماذا تَفقُِدوَن؟ "

 ده اید؟(کردند و پرسیدند: چه چیزی را گم کر )برادران رو به جستجو کنندگان

)این الف الم میم عین( ذکر خداست که بسیار بسیار بسیار پوشیده و پنهان و رمزی در پشت این سطور و مطالب  ،المع

چه امامم ز آن... من عبد خدا هستم که ج )الف. الم. میم. در آثار مبارکه تفسیر شده. عین ، شاید عبودیت باشد.یا بابیت.(است.

: ندگان بت ها بگوبه ب ،و(هلر  حجتی بر همه عالمیان است. ای ذکر حق است و از جانب خدا و او ب می خواهد نمی خواهم

ّر اکبر استچطور می توانید کسی غیراز خدا را بپرستید که نه تنها نف رد. آیا و شما را به جهنم می ب عی نمی رساند بلکه ض 

ریکی است؟ ... خدا حکم نکرده به نفی جز به نفی و به می خواهید به خدا چیز یاد بدهید یا برایش در آسمان ها و زمین ش

در کتاب در باره آن بر  آفریده ها( مگر آن که حکم کرده ،م شدهیرستسم به چیزی.) همه چیزهای اثبات جز به اثبات و بر ر

اهر شود. مثال دیگری را. )وقتی ظهوری واقع می شود باعث می گردد آنچه در کمون انسان ها پنهان است ظ ،این مثال

 حده بودند . بعد بر امر به امر بعد از حق دچار اختالف شدند.قضای ما در گرو قضای مظهر امر است.( مردم اول امت وا

قضا واقع  حکم ،)ال إله( در قصد و اراده تو ،نبود ،و(هل سبقت گرفتهبر کلمه ای که ) بعد ادیان آمدند و متفرق شدند.( و اگر آن 

 ) ظهور واقع می شد.( آن وقت دوباره مردم بر باب اّمت واحده می شدند.می شد بر حکم ب داء.

( وقتی به شما سختی را می چشانیم ) دوره غیبت ( از صمیم قلب ذکر را یاد می کنید.)طلب کمک و 14هود -21)یونس

ا بر می کنیم( آن وقت او رظهور می کنید.( و وقتی که امر را به قسط و عدل بلند می کنیم) سختی و نبودل پیامبر را برطرف 

کلمه شرک می خوانید.)نه از صمیم قلب و خالصانه( چرا ذره ای ایمان نمی آورید؟ ... خدا شما را در کشتی بر روی دریا 

وما چون به طوفان سهمگین امر  به حق بر دین خالص مستقیم شوید و بر روی چهارپایان بر روی ارض سیر می دهد تا

 جل چون گمان کردند مودعا کردند و خواندند  ،ربّشان را با اخالص تمام بر دینمردم  ،کشتی های چوبینم )که بتازد( بر کردی

ولی وقتی به فضل نجاتشان دادیم دیگر ما را خالصانه نخواندند.) خدا شما را چه در دریا و چه در  محیط غرقشان می کند.

که وقتی اوضاع خوب است تمام امور را در  .ان روحانیظهر امر و در خشکی رهبرخشکی حفظ می کند. در دریا توسط م

دست می گیرند و مردم به امید رسیدن به دین خالص از آنها پیروی می کنند و آنها را با خدا شریک می گیرند.( اگر کشتی 

 را می خواهی بگو: بسم و(هل و الحمدِل وال اله اال و(هل... )کلمه توحید بر زبان ران.( 
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مشرکان خود را در  ،لی نور( وقتی خورشید طلوع می کندا مانند ظ ل مات علی ظلمات است.)برعکس نور  عمث ل حیات دنی

ثل سایه در آینه هستند. ه حتی در نورل ظهور هم دید ،)اشباحی سایه مانند در آینه ظلمات اندر ظلماتل آتش می بینند.  أشباحی مل

) مظاهر ظهور( خدا جایگاه آنها را در رفرف رضوان ، ند در أسماء حقا به نیکی یاد کردنمی شوند.( ...کسانی که ذکر ر

یِّئه انجام می دهند به اندازه همان گناهشان و نه بیشتر مجازاتشان می کند. بر قرار می دهداک  ،ت... ذلّ و کسانی که بدی و س 

شما و معبودهایتان که  ،اهل کتاب ن ضعفاء رحم کن. ... ایصورت ظالمان را در محضر تو سیاه می کند. به اذن خدا به آ

حیم هستید. ای قرّ  رل ج  ج   و ن و بگو آنجا جای والیت و(هل استبه حق به سینه ات اشاره ک ،ة العینغیر از ذکر بودند همگی ح 

 من بهترین ثواب و بهترین مآب هستم.

ز حق است. )ندای مرا از حول آن بار از آن بار شتری که تعبیری بدیع ا بشنوید ندای مرا از حول سرّ  ،ش...* ای اهل عر

)در عالم الست فرمود( به سوی محل تجلی  ان شما که ای اهل عماء باز گردید( و وقتی که ذکر ندا در داد در میبشنوید شتر

شما گم کرده ایم. ) آن جام  و ما می گوییم پیمانه ذکر را در مظاهر افئده چون پیمانه مالک عظیم گم شده است .او به حق

ز آن جام را برای حق اکبر که در قلب آدم ها گذاشته ایم. (  حاال اگر کسی اندک نشانه ای ا محبت خداست ۀ معرفت ونشان

)هر کس می تواند بیاید تا )ایمان و شناخت( مقام حضرت بهاءو(هل  به عدل یک بار شتر)ب عیر( کامل به او می دهیم. ،بیاورد

او خواهیم بود بر حقیقتی که کامل و خالص است. نه شبیه دارد و نه محدودیتی. و راهنما(  )ضامن( و ما زعیم را به او بدهیم. 

ر محبت که دمعرفت و بنیامین را آورده اند. حاال گفته می شود اگر آن  ،شتر فرق دارد.( )تا حاال برادران)با بقیه بارهای 

ار شتر. عیر : بب  م. عیر: قافله.  کنید ما قیوم را هم می دهی عالم الست در قلوب شما نسبت به قیوم گذاشته ایم را اندکی ظاهر

 بعد را هم تفسیر فرمودند.( ۀمربوط به سور ۀدر این سوره آی

 

 )داستان اصحاب کهف را تفسیر می فرمایند.(سوره کهف -73

 ِحمُل بَعیٍر و أنَا بِِه َزعیٌم "  لِِک و لَِمن جاَء بِهِ "قالُوا نَفقُِد  ُصواَع المَ 

آن را  ( به کسی می دهم کهگان گفتند: جام )یا پیمانه( ملک گم شده است. یوسف گفت: من یک بار شتر)جایزهدستجو کنن)ج

 و من ضامن آن پاداش هستم. ( بیاورد

ند اصحاب کهف و رقیم آیا مردم پنداشتقیم از آیات عجیب ما بودند؟ ( آیا پنداشتی که اصحاب کهف و ر  58تا  9)سوره کهف 

ین رای مومنخفته بودند؟ )بی خبراز باب بودند و در خواب غفلت بودند؟( قسم به خدا که آیات ما در آن باب ب ،باب غیر از

این باب است. )کهف حضرت اعلی هستند.( ما بر گوش  ،: کهف)تعبیر داستان اصحاب کهف، بدیع است.(بدیع و عجیب است

حول دو سّر . که عدد آن سال ها در ام الکتاب عددی پنهان است.  ،یمچند سال در مورد باب م هر زد هایشان به اذن خدا تا

 است 7 ،درنگ کرده بودند. حروف أسماءل توبعد آنها را بر انگیختیم تا مردم حقیقت کهف را بفهمند. چون در حول او مدتی 

و یا  اصحاب  زرگ قبل از بابب دین 7)تعداد اصحاب کهف برابر با هفت است.(آنگاه که از حول نار قیام کردند.) پیغمبران 

و گفتند: رّب ما رّب عرش است. و ما هرگز  حروف اسماء تو هستند که سال هایی معین از درک مردم پنهان بودند.( ،کهف

الهی را غیر از خدا نمی خوانیم. اینها )مردم و پیروان ادیان( اصحاب باب را )اصحاب کهف= پیغمبران ( را به عنوان خدا 

 ا ذکر را برایو اگر خد( رفتند.( و )داشتند گمراه می شدندگرفتند. )مظاهر امر قبل را به جای باب و بهاءو(هل گ به جای او

شدند. ما به اصحاب نمی توانستند حول نار )ظهور حضرت باب( قرار بگیرند. و در جهنم موقوف می  ،آنها ظاهر نمی کرد

و برای شما به زودی در امرتان  شما را به رحمت خود بشارت می دهد : به مساکن ذکر خود بازگردید. خداکهف وحی کردیم

و  داشتند به مقصد آسایش و روزی حالل مهیّا می کند.)ایشان کمک می کردند پیمانه ملک که همراه کاروانیانی بود که قصد

 حفظ شود.( ،یوم آخر برسند



85 
 

حول نار دور می زد و  ،از سمت راست ،لوع می کردشما ط ۀید که خورشید وقتی از کهفل أفئدآیا ندید ،ای اصحاب کهف

از قلب سّر قدرت او شما را به مطلع فؤاد جذب می کرد. ) ، خدا و وقتی در کالم غروب می کردنطق می کرد از جانب 

و یا: در یوم ظهور شمس حقیقت از وجود او بهره مند هستید و پس از  یات غروب می کردآطلوع می کرد و در کالم و 

( آیا شما را ذات عماء )اهل عماء ( گرم نکردند؟ )کامال بهره مند از نور خورشید( در حالی که شما در ش از آیاتشصعود

مترشحه از نزد باب. این از آیات خدا برای سابقین )سبقت گیرندگان( از حول باب است. آیا مردم در  ۀاز نقطآسایش بودید 

د به طرف دو اسم ؟ هرگز. با دو حرف عالمیان را به سمت راست می گردان  مورد ذکر فکر می کنند که سهو و بیهوده است

گسترده در امر و ما مقّدر کردیم دو دست او را  کلمه از دو باب حول امر از امرش و به طرف چپ به دو از جانب نفس خود

حکمت هیچ کار خدا را  مردم معنی و ،ف است.( که اگر آن علم طلوع کنداز نزد ذکر ) در قرآن توصیف سگ اصحاب که

: ودرک نمی کنند و کاری جز فرار انجام نمی دهند. ما دیدیم گفتگوهای آنان را بعد از بعث به سوی کهف. به یکی از آنها بگ

عظمی را بگیر و آن را به اذن خدا به مدینه ببر و ببین چه کسی پاک ترین طعام را برای خدا )از لحاظ( در اطاعت  ۀاین ورق

حروف حی و مومنین اولیه همان  ،)حال در رجعت انبیا و اولیای قبل الحمد ِل که هیچ کس آن را واقعاً نشناخت. او دارد.

به امر جدید دعوت می کنند. میزان الهی این آیه  ،دم را با آیات نازله از قلم حضرتاصحاب کهف و یاران باب هستند و مر

 .و سّر ساعت فرا رسید ه کردیم تا بدانید خداوند حق استنبود.( شما را آگا و این ورقه است. هیچ کس با آن میزان الهی مومن

چرا در مورد ذکر او چیزهایی می گویید در حالی که از علم پنهان کتاب حتی یک حرف را هم واقعا نمی  ،ای مال انوار

برخی مظهر امر را قبول دارند.(  دانید. برخی از شما می گویید سه تا در حکم هستند و به چهارمی خدا حکمی نداده. ) سه

و هر گاه خدا بخواهد ششمین آنها بر حکم سنگسار یا تیرباران می شود در تاریکی. برخی از  تا هستند 5از شما می گویید 

ب( این تا است و هشتمین آنها پنهان است. )حضرت با 7شما می گویید اسم )تعداد اصحاب کهف یا تعداد پیامبران برحق( 

سال حفظ کرد. )سنه صعود جمالقدم  149اصحاب کهف را دانستند و خدا آنها را در کهف بعد از  ۀی به علم باب عدگروه آخر

هیچ چیز را به ، مورد سابقین است. ای مال انوار است. در مورد معنی این عدد تحقیق شود.( این حکم محتوم خدا در 1149

ایت و رشدی نزدیک تر از این باب را مقدر نکرده است. بگو خدا داناتر و خدا هد که مشیت ما در ب دء است نخواهید جز ذکر

ث لل دو آب است که با  و جز او را ولّی او نگیرید.است به کهف و اصحاب باب  ث لل ماءل اشاره درتوحید مانند م  هم مخلوط شده م 

راست. ) یک تعبیر: مائی که در توحید به و هیچ چیز با او نیست و او برت در حالی که خدا وحده است .اند بر روی دو زمین

آن اشاره شده دو آب است: حقیقت الهی در این عالم خاک در دو ظهور محقق می شود که با هم مخلوط شده اند ولی ذات حق 

قدرتی که آیات به بعضی ها می دهد.(  ،ب حات جالل )صورت آیات و کلماتاز این دو برتر است. ( خدا منظور از مال را س  

( قرار داد. ) ارکان 5+9ّب تو ))فرزندان پسر را علما( و منظور از باقیات را وجه ر ،نظور از ب نون را اشارات آن آیاتم و

و ایمان مردم در هر یک از این  رتبه هم باقی است 1ی کرده که هر رتبه تجل 1: خدا در وجه دارد 1بعه بیت توحید که را

 الوهیت(  ،تونب ،یتقائم ،ورد قبول است: بابیترتبه ها م

د ل های شناخته  ،مان چیزهایی بود که طبق سنت الهیآنچه در یوم ظهورت مانع ایمان مردم شد ه مانع قبلی ها می شد. یعنی ج 

)به ظهور حضرت بهاءو(هل و به  به وسیله نار.نار سوی شده از قبل. ما تو را فرستادیم به عنوان مبّشر که بشارت دهی به 

نذلر که از نار)آتش جهنم و اعراض( انذار کنی. ... اگر ایشان را به خط حائلوسیله حضرت با  )هائل؟( بین ب( و به عنوان م 

حقیقت را به روی آنها می پوشاند و هرگز هدایت نخواهند شد. هر کس از این کلمه اعراض  ،شیطان ،دو عالم دعوت کنیم

ّب ر ،( ...ای قرةالعین121می شود. )طهو روز محشر نابینا محشور کند خدا برای او علم اندکی مثل رزق ناچیز مقدر کرده 

المیان با ع ۀ)تمام دوره دیانت( عمل هم سواد در نصف شب. ۀو نقط ،ظهر ،حین غروب ،خود را تسبیح بگو قبل از طلوع

 چیز چندانی نمی دانند. و اهل باب را هم به صالت و به کلمه اکبر امر کن  و حلم داشته باش. آنها  ذکر تو برابری نمی کند

 )توضیح آیه یوسف را در سوره قبل داده اند.(
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 که در ارض عماء استقرار یافته اند.( خلیل هستند ۀ)حضرت اعلی هم از شجرسوره خلیل -74

ِِ و ما ُکنّا ساِرقیَن "  "قالُوا تَالِلِ لَقَد َعلِمتُم ما ِجئنا لِنُفِسَد فِی اِلر

ی می دانید که ما برای فساد در ارض نیامده ایم و ما سارق نیستیم.( )در این آیه سارق و مفسد )برادران گفتند: شما به خوب

را به یک معنی گرفته اند. سارق همان مفسد است. ما مفسد نیستیم یعنی برکات دین بعد و جایگاه آن را برای خودمان نمی 

آخرین  مرا فساد کند یعنی می گوید به من اکتفاء نکنید وخواهیم. غلو در دین نمی کنیم. ذکر )حضرت اعلی( هم نمی خواهد 

 حق آمده و بر حق است.( نبفاسد نشوید. او از جا  قبل ندانید. تا مثل ادیان

. دش واقع مسیح از بعد رومان، امپراطور دقیانوس، ایّام در این:فرمایندمی کهف اصحاب دربارۀ شفاهاً  عبدالبهاء حضرت) 

. شدمی مسیحیان به اذیت خیلی مسیح حضرت دور در چنانچه داشت، مسیحیان و مسیح به یادیز عداوت و بغض دقیانوس

 یلیخ. بود متعّرض نهایتبی شد؛می مسیحیان متعّرض بسیار مملکت، آن پادشاه فرانسه، در. شدند عام قتل مرتبه دوازده

 .نتوانست بکند، را مسیحیان ریشۀ که کوشید

 مسیحیان متعّرض چقدر من که دانیدمی شما حضرات، گفت و نمود جمع را خود ابناء و وکالء و وزراء و شد متنبّه عاقبت

 مگر ار وسائل از نگذاشتم باقی چیزی و کردم تشبّث وسیله هر به کنم؛ قطع را آنها ریشۀ که کوشیدممی روز و شب بودم،

ل م این بینممی حاال لکن. کردم جاری که آن ل م ع   پس. شویممی نابود و محو کند،می قطع را ما ریشۀ و آوردمی پایین را ما ع 

ل م این که این از پیش ل مل  ع   به روز یول انداختیم؛ حبس در بستیم، ک شتیم، ما. برویم آن زیر است خوب کند، سرنگون را ما ع 

 .رتآخ برای از چه و دنیا برای از چه. کنیم قبول را دین این است این بهتر. شوندمی زیاد روز

 تعّرض چقدر شرق ملوک و رومان ملوک که کنید مالحظه گفت،. کرد ثابت براهین و ادلّه به بعد کردند؛ استیحاش اّول

بهه هیچ ولی کردند،  .شویم امر این داخل ما که است این بهتر پس. کرد خواهند غلبه اینها عاقبت که نیست ش 

 گفت،. کندب باید چه شود مسیح دین داخل بخواهد کسی اگر که کرد لسؤا داد؛ امنیت طلبید؛ را مسیح مخلصین بعضی فرستاد

 آنجا معبد؛ در آوریدمی تشریف یکشنبه روز و کنند تعمیر بریزند؛ بیرون را اصنام کنند؛ خالی را عظیم هایخانهبت از یکی

 .خوانیدمی نماز کنید؛می زاری و تضّرع کنید؛می توبه

 لطنتیس لباس و سر بر تاج با سلطان یکشنبه روز و کردند حاضر نموده تعمیر کردند، خالی بود؛ عظیمی معبد یک باری،

 بیرون بعد،. خواند نماز و انداخت را خود تاج سلطان. شدند معبد داخل رسمی هایلباس با وکالء و وزراء جمیع و پوشیده

 هم آنها خود و شد جمهوری که بوناپارت امایّ  تا بود سلطنت او خانوادۀ در و است عمومی مسیحی دین که کرد اعالن آمد؛

 .گشتند منحرف راستی و عدالت مستقیم جاّدۀ از و گشودند تعّدی و ظلم به دست

 هک است این آن و است اقبال در األبد الی بقای و سرمدی روحانیت و ابدی نورانیت مملوک تا ملوک از خلق جمیع برای از

 .اسالم ظهور تا کشید طول او سلطنت زمان و شد داخل مسیح حضرت ظلّ  در قسطنطین. شوند داخل الهی امر در

 تأویله الیعلم" که است قبیل آن از این. دارد تأویل است؛ متشابهات قبیل از این. متشابهات و محکمات: است قسم دو بر قرآن

 .امثالها و بلقیس سلیمان ذوالقرنین، قضیۀ مثل است؛ بسیار آیات قبیل این از و." العلم فی الّراسخون و و(هل إاّل 

 شمس، و است جهان اهل امان کهف است؛ عالمیان پناه هم امرو(هل است؛ پناهگاه است؛ الهی امر مغاره آن است؛ امرو(هل کهف

 کهف نای در که هستند کسانی نفوس آن و شده تأسیس و تشکیل حقیقت شمس آن ظلّ  در امرو(هل که است حقیقت شمسل  مراد

ی و  " فرماید،می که است این. تابدمی ایشان بر شمس همیشه لهذا. انددهبر پناه امرو(هل ت   إذا لّشمس  ٱ ت ر  ر   ط ل ع  ن   ت زاو   ه فلهلم  ک   ع 

ب ت   إذا و لی ۭمینل ٱ ذات   ر  ه م   غ  مالل ٱ ذات   ت ق رلض  ة   ۭفی ه م   و   لشِّ و  ن ه   ف ج  ن   ٰذللک  . مل  تابیده نهاآ بر بگردند طرف هر یعنی (1).و(هل آیاتل  مل

 شئون ولی داشتند قلیل مکث نظر به اگرچه که است ایّام آن شئون بزرگی و عظمت آنها مّدت طول از مراد و تابد؛می و
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 هک است آن مراد شده؛ گفته سال هزار پنجاه در که قیامت روز مثل. شده ظاهر ایشان از بود کثیره قرون خور در که عظیمه

 .است معنوی حیات مسلّم هم موت از بعد حیات و. شده ظاهر روز این در است سال زاره پنجاه خور در که عظیمه امور

 ردمم میان در بوده افسانه یک این است، مطلب حقیقت که آنچه ولی. مسیح از بعد بوده، دقیانوس زمان به راجع مسأله این و

 حضرت شد، سؤال چون. نمایند السؤ را کهف اصحاب مسألۀ که کردند تحریک را قریش یهود. رسول حضرت زمان در

 نداشتند میل است افسانه دانستندمی حضرت چون. روز سه روایت اقلّ  و روز چهل روایتی به (2)."غدا سأخبرکم" فرمود،

 و اشندب گفته حقیقت بی چیزی که بودند راضی نه و است افسانه بفرمایند صریحاً  که شدندمی راضی نه. شود داده جواب

 ت،اس افسانه واقع در مطالب بعضی چون. شد صادر حقیقت قالب در ایشان جواب لهذا دارند،برنمی دست اعدا که دیدند چون

 بر حمل اغیار نمایند، انکار را مشهوره مسلّمۀ مسائل اگر چه،. کنندمی بیان آورده بیرون حقیقت قوالب به الهی مظاهر

 (100 الی 105ص ،2ج خلق، و امر. )شودمی یانب حقیقت قوالب در بنابراین نمایند؛می ایشان علمیبی

 راست دست سوی به غارشان از که دیدیمی کردمی طلوع چون را خورشید و: مضمون ؛17 آیۀ کهف، سورۀ(1) توضیحات

 ترجمه. )است الهی آیات از این بودند؛ غار گسترۀ در آنان و گذشتبرمی آنان چپ دست از کردمی غروب چون و گرایدمی

 (خّرمشاهی لّدینبهاءا

 گفته: که این آن مضمون و است شده نقل 541ص ،1ج البیان،مجمع تفسیر در که است روایتی به مربوط موضوع این(2)

 را شما فردا" فرمودند، جواب در ایشان. کردند سؤال رسول حضرت از کهف اصحاب و ذوالقرنین دربارۀ یهود که شودمی

 مّدت در روایات اختالف. شد قطع وحی نفحات نبردند، کار به را" شاءو(هل ان" کلمۀ سخن این همراه چون و." داد خواهم خبر

 ویندگ بعضی یوم، نوزده گویند بعضی یوم، پانزده گویند بعضی یوم، دوازده گویند بعضی. دارد وجود وحی انقطاع زمان

 .اندکرده ذکر روز سه یا دو را مّدت کمترین. اندگفته هم روز چهل حتّی و یوم، وپنج بیست

 :الکریم قوله است، طهران در مرشدزاده خیّاط خانتقی میرزا به حضرت آن از خطابی در نیز و 

 که آن حال و است شده عدد تعیین مجید قرآن در که بودید نموده سؤال کهف اصحاب خصوص در...  الهی بندۀ ای هوو(هل

ه م   و ثة  ثال ی ق ول ون" فرماید،می شده؛ بیان شد مشهود و واضح ل ب ه م   رابلع  ة   ی ق ول ون   و ک  س  م  س ه م   و خ  ل ب ه م   سادل ماً  ک  ج  ی  ب ر   یعنی ."بل ال غ 

ة   ی ق ول ون   و" فرماید،می بعد.نیست صحیح قول این یعنی اندازی؛ تاریکی در که تیری مانند ب ع  ن ه م   و   س  ل ب ه م   ثامل  این یعنی(1)" .ک 

 آن چون و است سراب این از غفلت خواب، آن. نبودند جسمانی نوم در قوم آن. است این صحیحش و نیست غیب به رجم

 مشاهده یحقیق رؤیای و بودند نموده حاصل نیام حکم بودند، بسته دیگر عالم به دل و بودند منقطع کلّی به جهان این از نفوس

 هلا به نظر چون. شدمی حاصل ایشان برای از قلیله یمّدت در گشت،نمی میّسر خلق برای از مدیده مّدت در آنچه و کردندمی

 بعیده تمساف آن قلیله مّدت در مقّدسه نفوس این نمایند، طیّ  توانستندمی سنه از چیزی و سیصد که را مسلکی نمودی،می عالم

 ،2ج خلق، و امر" ).بود شریر هر تعّدیات از نفوس آن محافظ که بود امیری شخص آن ؛(1)قطمیر اّما و. نمودندمی طیّ  را

 (21ص ،9ج آسمانی، مائدۀ/  109ص

 بود؛ سگشان چهارمینشان بودند، تن سه آنان بگویند که زودا: مضمون ؛...(سیقولون) 22 آیۀ کهف، سورۀ (1):توضیحات 

 .است گمان و حدس روی از همه که بود سگشان ششمینشان بودند، تن پنج بگویند و

 .بود سگشان هشتمینشان و بودند تن هفت گویند و: مضمون ؛22 آیۀ کهف، سورۀ (2)

 .است کهف اصحاب سگ نام( قطمور یا) قلطمیر داستان، این در (1)

 ربّک رحمة کهف إلی آووا و العظیم بالفوز فازوا عباد   الّرقیم و الکهف أصحاب   إنَّ "العزیز قوله است، دیگر خطابی در و 

 و لمختارا ربّک شریعة األخیار، ملجأ و األبرار مالذ الغار، ذلک إلی التجأوا و و(هلتبنفحا استیقظوا و الّدنیا عن رقدوا. الکریم

 (71ص ،2ج آسمانی، مائدۀ/  109ص ،2ج خلق، و امر." )الّشمال ذات و الیمین ذات تقرضهم الحقیقة شمس
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 تند؛گرف پناه مهربانت دگارپرور رحمت غار در و رسیدند عظیم فوز به که بودند بندگانی (1)رقیم و کهف اصحاب: مضمون]

ستند پناهی مزبور غار در و شدند بیدار خداوند نفحات به و رفتند خواب دنیا از  کاراننیکو و نیکان پناهگاه که غار آن و ج 

 .[شودمی متمایل آنها به راست و چپ از که است حقیقت شمس از عبارت شمس آن و است مختار پروردگار شریعت است

 یا ایشان کوه یا کهف اصحاب قریۀ نام را آن بعضی که آن مختصر. است بسیار نظر اظهار" رقیم" وردم در (1) :توضیح

 .است شده نوشته آن بر ایشان قّصۀ و دین و نسب و نام که دانند ایلوحه یا و بزرگ سنگ و وادی یا و ایشان سگ

 ؟چیست کهف اصحاب از مقصود کردند عرض اکبرعلی میرزا آقا جناب ؛1120 سنۀ محّرم 11 شنبه 

 یعنصر خاک این مقصد. اندگذشته دنیا احوال از که بودند نفوسی کهف اصحاب از مقصد: فرمودند[ عبدالبهاء حضرت]

 خبرند؛یب عالم این از کلّی به که این مثل مشغولند، حق به الهی، نفحات به انجذاب شّدت از که است کسانی آن مقصد نیست؛

 .است ایمان کهف کهف،. بیدار جهان، آن در و تندهس خواب جهان، این در

 ایاوص بر مبنی بنیان آن است؛ مبارک جمال محبّت کهف آن است؛ الهی بنیان آن: فرمودند بود؟ چه بنیان آن کردند، عرض

 ."الّرفیع مالذی و المنیع کهفی حبّک" است مبارک جمال نصایح و

 ستا منیعی کهف چه که کن مالحظه. بودند نفوس آن ظلّ  در که یپست نفوس: فرمودند؟ چیست کلب از مقصود کرد عرض

ل جمیع که وجودی با که  در است؟ بهتر این از کهفی چه. هستیم جمع اینجا امن نهایت در و تعّرضند نهایت در عالم ملل و دو 

 و ایمنشسته او ظلّ  در اعدا ودوج با ما که دارد لّذت این. دارد لّذت سالما و برداً  آتش توی در دارد؛ لّذت خشکی دریا وسط

 یاآ. دارد لّذت باشد خنک و باشد آتش وسط در انسان اگر ولکن دارد اهّمیتی چه خود سردی،. کنیممی صحبت خوش لحن در

 )پایان مطالب مربوط به اصحاب کهف(. (111ص ،1ج الهی، طراز. )وو(هل ال است؟ ترمحفوظ و ترمصون این از کهفی

 خدا در آن احکام همه چیز را به صرف رحمت خود و به عنوان بشارتی برای عبادو(هل السابقین شرح داده.  این کتابی است که

 و و(هل به حال مفسدین علیم است.  کافر شدند ذکرند و برخی دیگر به مومن شد و(هل...* بعضی از مردم به 

ر )پیروان دو دین  ،رةالعینای ق و را تکذیب کردند بگو عمل من برای و(هل و عمل شما قبل( تیا دو مذهب اگر اهل دو م شع 

برای شیطان باشد. برخی از مر دم هم مثل آدم نیمه کور و کم بینا تو را می بینند. )از پشت حجاب دیدن( وقتی مشرکین را 

هر کس اجلی ( خدا برای 15در ارض محشر جمع می کنیم فکر می کنند که بیش از ساعتی از روز در دنیا نبوده اند. )یونس 

 ی کنند یکقرار داده که وقتی إذن برسد ساعتی از اراده خدا پس و پیش نمی شود. ) مهلت یک روز است ولی این ها فکر م

در خواب غفلت مانده اند و متوجه نیستند  . بهانه ای جهت عدم آمادگی شان برای ظهور است.ساعت بیشتر طول نکشیده

 نزدیک است. در ،روز گشوده شدن باب ،دن مهلت داشتند.( روز شقِّ سماءی مستعد شچقدر گذشته. تمام کور توحید را برا

تان و آن روز انشاءو(هل چشم یزان مقامات معرفت شما کنار بزندآن روز خدا به بنده اش اجازه می دهد که پرده را از روی م

 رس . او را می بینی. دو واو( نتتو قائم بر أللف هستی حول ربّت. )الف  بین  ،تیز بین می شود. ای قرةالعین

 ۀشود و بگو بازگردید به محل أفئدقطره ای از آب را بر اصحاب یمین بپاش تا حسابشان از امر در امر آسان  ،ای ذکر اکبر*

حالی که از باب راضی و مسرور هستید. )محبت را در افئده گذاشته. این ها به فضل به آن بر می گردند.( و از  خودتان در

مال ماء معرضین( حول نار نازل کن تا أنفس آنها در حکم باب شهادت دهند که محمود  ،)چپ یک عکسی بر اصحاب شل

مایی هم بر معرضان نشان بده . آنها صورت  است. . تا آنها هم در قلب و ظاهر کلمات و آیات را دیده اند)یک تصویر و شل

ارند. گر چه خود را مصلح می دانند ولی امر بر آنها مشتبه شده و خود حقانیت و عظمت ظهور را ببینند هر چند بهره ای ند

 فاسداند.( و بگو بازگردید به سبحات محو به عدل باب. و فریاد واویال برآرید. )علما و پیروان ادیان متکثّره.( 

ف ق و به م ،ر( ای مالء انوا10تا18)انشقاق  ورید چه که باب در یک ه موقعی که منظّم و مرتب و فروزان است قسم نخابه ش 

و اتفاق افتاد. این سنت الهی  ات قبل از آن را عیناً تکرار کردچشم به هم زدن )قیامت در یک چشم بر هم زدن( تمام اتفاق
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یل را خلق کردیم در حالی که ،ذکر مانند اهل جاهلیت می اندیشنداست. ما برای کسانی که در باره  ه ذکر در هم دریایی از و 

از  ،العالمین می ایستند. ای اهل ارض زیر ب ( یوم ذکر یومی است که مردم در حضور ربّ  ۀباء است. )نقط ۀالواح نقط

سجین  سّر این باب )حقیقت ظهور حضرت( بپرهیزید چون از سّر ما محجوب و بی اطالعید. ما کتاب ف ّجار را در سطر

ف انوار ز و خدا کتاب ابرار را با دستان خویش در نوشتیم ح   یر عرش حفظ فرموده. ص 

ت نافلسون)  هر آن خوش بوست. و م  ...*ذکر همه را با نیم نگاهی می شناسد و او به اذن خدا ساقی از جام مختوم است که م 

و نمی خواهد  می دانید ذکر به حق آمده ،( ای اهل ارض28و 25فینمطفّ -سبقت گیرندگان( حول نار به سوی آن می شتابند. 

)حضرت باب و حضرت بهاءو(هل حقیقت واحدی هستند ولی حضرت اعلی می گویند به من توقف  ند.ک در م لک رحمن فساد

ندارم که بگویم من آخرین هستم. من ادعای فساد ندارم. (  و او فقط ذکری است از حق از درخت خلیل نکنید و من ادعایی 

 در ارض عماء که حول خداوند رحمن ایستاده است.

 

 امر شمس است که حیات منوط به اوست.()مظهر سوره شمس -75

 "قالُوا فَما َجزاُؤهُ إن ُکنتُم کاِذبیَن "

  مجازات آن سارق چیست؟( ،سف پرسیدند: اگر دروغ گفته باشید)جستجو کنندگان و مأموران یو

را آنجا  نزد ما نیست ولی ما می دانیم که هست. چون خودمان آن و یا بشارات مربوط به ظهورش )می گویید محبت باب

 گذاشته ایم. جزای کسی که محبت باب را بیاورد چیست؟(

ت راو )ذکر یا باب( همان شجره مبارکه است در طور سینا که بر ارض بهاء رویید بر هیکل تسبیح به صورت تحمید.)حض

اب در ب ی اند.. حضرت باب مقام تحمید. حضرت باب وجه شهودی و حضرت بهاءو(هل وجه غیببهاءو(هل در مقام تسبیح هستند

 من سّر در سّر هستم. :برگ سبز روییده از این شجره قرمزبشنوید ندای مرا از این  ،رض بهاء روییده.( بگو ای اهل عرشا

بگو من آسمان از حول نار هستم و آنها )اهل  ،م که به شهود آمده.( ای قرةالعین)غیب( از سطر در سطر )شهود( )غیبی هست

)جای گرفته و مستقر( هستند. پس وقتی در یوم فصل شما را مبعوث کنیم اعمالتان را نزد انفس  عرش( به حق بر حق مرکوز

 ۀخدا تو را بر قوّ  ،ل خود را می بینند.( ای قرةالعیناعما ،هل عرش حول باب است و در یوم فصلخود می بینید. )جای ا

)پیروان دو دین یا دو  ،هستی.  ای اهل دو مشعرحمن محمود م لک قرار داد.)دارای قدرت و سلطنت روحانی( و تو نزد ر

محل سجود( و برای پیرامون  خدا برای دو مسجد )دو ،ه او ذکر و(هل است. ای قرةالعینمذهب( به کجا می روید؟ در حالی ک

من وحی کرد: باء بشنوید.)حضرت بهاءو(هل( خدا به  ۀندای مرا از نقط ،قت تو را قرار داد.  ای اهل عماءآیاتی از حقی ،آن دو

و پی برند. ... هان ای اهل این جوان عربی نازل کردم تا مردم به حقانیت ا ،واحد هستم و کتاب را بر ذکر اکبرمن خدای 

این شمس در دو طور تاریک شد و این قمر از دو عماء طلوع کرد و این ستاره بر گلرد دو آسمان گردید. و این کوه  ،عماء

)یک  و او در دو عالم بر حکم  خورشید و ماه است. ریا بر دو ارض به جوش و خروش آمدبر دو طرف سیر کرد و این د

 ظهور است ولی در دو هیکل ظاهر می شود.(

هی خلق می ( خلق کردیم. )انسان ها توسط آیات ال89واقعه -ما انسان را از نطفه ای که از آب دریای م زن پاشیده شده )أبر

ن  الّسماء ( و پس از آن مقدر کردیم که راهش برای یوم اکبر . ابر رشوند. از یک دریای ابر ا به دریا تشبیه کرده اند: ماء  مل

 ۀمظهر امر ( گفت کلم–شناخت )ذکر و به کسی که او را نمی ( 22)مدثّرهموار شود ولی او روی از حق در هم کشید. 

انسان عظمت ذکر  ،شرک داد.( وقتی امر بیایدنسبت به مظهر امر ت جهت غروری که داش را به غرور خود.) او به  شرک

و این کتاب به دستان سفیران بعد )پیامبران( در لوح حفیظ به حق  ب در کتب آسمانی قبل مرفوع بودهرا می بیند. این کتا

شد. چه نوشته شده. )این روال در آینده هم بر قرار است. در آینده هم به مظاهر امر کفر خواهند ورزید.( خدا انسان را بک  

! آیا جز با قطره ای از آب دهر مخلوق شده؟ ) همه در هر دور از آیات خلق شده اند.( آیا کفری به خدا و آیاتش می ورزد
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منعکس شده از  ۀو ما انسان را از سای نبود چیزانسان در ابتدای کار )آفرینش هر دین( نمی نگرد که اول روی زمین هیچ 

. مظهر امر که به این قت انسان با درجاتی به حق می رسدان جای دارد خلق کردیم. )خلاین شمس نورانی که در مرکز آسم

در یک آینه افتاده و آن تصویر  ابداعیه( تصویری )مشیت اختراعیه( عالم می آید انسان کامل است.( از این شمس )مشیت

 و او را نمی شناسد.  با وجود این انسان در آن روز از ذکر محجوب استاست که مردم را خلق می کند. 

. در آن روز )انسان که در موردش صحبت شد( از هر راهی که بشود از امر الهی فرار می کند ،ة فرا برسد...* وقتی صاخّ 

بر م هر محبت ممهور شده و خدا توبه کنندگان و بازگشت کنندگان به سوی باب را می بخشد. رحمت  ،وجوه و رخسار سابقین

جزای خدا در آن کلمه و آیه است  و اتفاق می افتد.  ،عالمیان به حق بر حق محیط است. ای اهل ارضذکر در این کتاب بر 

آن )رحمت خدا( جزای اوست . و همچنین )به همین صورت بر عکس آن  ،آن پیمانه )کلمه( را داشته باشد شدر بار   کسهر

ره ای ظلم نمی کند. )رحمت خدا جزای مومنان و عدل و خدا به مردم ذ ظالمین را مجازات می کنیم به عدلهم صادق است.( 

 او جزای ظالمان است.(

بر  -رتبه اراده -تشبیه می فرمایند که از شاخه زرد موقده  -رتبه بابیت-)مقام خود را به برگی سرخ رنگ سوره ورقه– 76

 روییده.( -مشیت -شجره مبارکه زیتونیه

 َکذلَِک نَجِزی الظّالِمیَن" َو َجزاُؤهُ فَهُ  قالوا َجزاُؤهُ َمن ُوِجَد فی َرحلِهِ "

ما این چنین ظالمان را مجازات می کنیم.( )جایزه کسی  در بار سفرش یافت شده. )پیمانه()گفتند جزایش همان کسی است که

فتل ریعنی اگر آن محبت و آن نشانه های معکه محبت قائم را بیاورد خودل قائم است. ولی اگر دروغ بگوید مجازات می کنیم.

 (قائم به او داده شده باشد ولی او انکار کند مجازات می شود.

یده شبیه می فرمایند( رویسرخ رنگ )مقام بابیت و قضا را به برگ سرخ ت بگو ای اهل م لک، بشنوید ندای مرا از این ورقۀ  

 مبارکه زیتونیه )مقام مشیت(. )مقام اراده( از این شجرۀ زرد موقده از شاخۀ

او وفا کند به عهد ذکرم وفا کرده و من همان مقصود عالمیان هستم و حکم کردم بر کرده ام هر کس به عهد د *با خود عه

 و جز نار جحیم در قعر تابوت اکبر برایش نیست.  معرضین، شکستن عهد از عهد خودم را

، ینبین شما قرار داد. ای قّرة العدا از خدا بترسید و  حرفی از کتاب را بر نگردانید مگر طبق کتاب و سنتی که خ ،ای مومنان

باز گرداندم )تکرار کردم( حدیث را در سّر موسی کلیم به اذن خدا. ای اهل جالل، بشنوید ندای الهی را در رازل نوشته شده 

 یخاک زرد )تسلیم اراده اله اند بر آن ورق سفید برای سجود بر)آیات الهی( از این برگهای سرخ که از عرش فرو افتاده 

 هستند و به اراده مظهر امر بر این لوح وجود قرار گرفتند.(

بگو من منادی در آتش )آتشل طور( به اذن خدا هستم که رّب عرش و عماء است. من عبدو(هل هستم )حضرت باب عبدو(هل و 

برای دو  -ر بیاورمنادی هستند(. پس کفش هایت را از محل دو حّد در بیاور.)در ظاهر اشاره به حد وضو. کفش اوهام را د

ظهور( زیرا تو داری وادی مقدس را می پیمایی. ای قّرة العین، خدا تو را برای نفس من اختیار کرد. پس بشنو آنچه از طرف 

خدا به تو وحی می شود. می فرماید: من و(هل هستم مرا عبادت کن در مرکز خط استواء )صراط مستقیم( و صالة را برای 

 (15و مشرکان می خواهند آن را مخفی کنند. )طه من همان ساعت هستم که آمدنی ام وذکر من به پا دار. بگ

به بعد( ای قّرة العین، از تو راجع به ذوالق رن ین سوال می کنند .بگو بله درست است. من مالک دو ب دء در دو قرن  01)کهف

هم صاحب دو اّمت قبل هستم یعنی اسالم من صاحب قرن رفیع در دو جسم هستم. ) دو امت( هستم. -دو ظهور-نسل -)دوره

و بابی و هم صاحب دینی بلند مرتبه ام که در دو جسم می آید. یعنی دو ظهور پی در پی. در یک جا اشاره به ظهور حضرت 

باب است که خودش ظهوری دو تایی است یعنی باب و بهاء و یک جا هم خودشان را به همراه حضرت محمد مبشر ظهور 

شمس حقیقت( هستم در دو ماء)ماء: جنبه رسالت، ظهور(. و من ماء  ،ی دانند.( من آتش)نار: جنبه الهی محضرت بهاءو(هل

حضرت  ،)آیات( هستم در دو نار)در دو شمس حقیقت، دو حق(. پس ندای مرا از آن دو طور بشنوید. ما او را)ذوالقرنین
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، تا جمع شد ()علیاز اسم این غالم عربی را دادیمحرف ( در ارض، تمّکن و جایگاه عالی دادیم و به او به حق یک علی

و سیر کردم تا رسیدم به  من از مسبّب پیروی و اطاعت کردم بگو آنگاه .)همه هدایت های انبیای قبل(برای او همه اسباب 

ئمغرب خورشید، که دیدم در چشمه  مل ه و جای خورشید در آن چشمة:گلل آلوده، تیره(.سلسال غروب می کند.)در قرآن:ح 

، نور خیلی شدید( )سلسال: چشمه ای که همه آبها از آن و تیرگی دو معنی دارد : بی نوری متعالی غروب می کند.)سیاهی

ن نوشته شده حرفی و از علم پنها جد بودندخارج می شوند.( آنجا دیدم از اهل عماء که دور چشمه ای برای خداوند علّی سا

ب را. پس پیروی کردم تا وقتی که به مطلع شمس رسیدم. دیدم که از و من هم به آنها را به من گفتند  رمزی از سّر محتج 

مشیت( طلوع می کند. به قومی از اهل عماء رسیدم که در آنها غیر از آیه توحید چیزی از سّر نبود.)با -کافور)سفید مۀچش

شروع می شود. غرب: ملکوت. آدم ها با  ، وادی توحیداز وادی چهارم شناخت حضرت بهاءو(هل به مقام توحید می رسند.

ه سّر د و در ملکوت طلوع می کنند. با ورود به ملکوت، افرادی دیده می شوند که بنایمان آوردن از ناسوت غروب می کن

و حضرت هم رمزی از حقایق الهی را می گویند. قبل از اظهار امر، کسانی به مقام حضرت  حضرت بهاءو(هل پی برده اند

پی برده بودند.( آن گروه موّحد گفتند: موالی ما و(هل است که مانندی ندارد. گفتم: بله . او حق است. سپس به تبعیت از  بهاءو(هل

به زمان بین دو ظهور رسیدم.(پیرامون  -حق ادامه دادم تا رسیدم به دو تا سدّ بین دو دریا.)سّد، بین حق و باطل فاصله می اندازد

ه به و(هل نمی نگرند مگر آنکه او را در هر شیي و یا قبلش می بینند.)حدیث حضرت علی( و دیدم آن دو سّد قومی را دیدم ک

ماهی: هر حقیقتی که از آیات –آنها در این دو دریا از اهل حوت )اهل حقیقت( محسوب بودند.)ماهی از دریا به دست می آید 

د و افرا اهل تفویض:همه چیز دان  .بی مسؤولیت است نظور افراد کامالدرک شود. صحبت از سه گروه است: اهل جبر که م

آن گروه)اهل حقیقت و متعادل( به حق به ذکر اکبر گفتند که مأجوج که اهل جبر هستند و یأجوج که اهل تفویض  .متعادل(

ین" )کتاب تعادل( فساد کرده اند. پس آیا می توانیم قرار دهیم  هزینه  برای تو خرج وهستند به نا حق در کتابل "أمر  بین  األمر 

ای را؟)می توانیم روی کمک تو حساب کنیم؟( تا نازل کنی فرقانی)کتاب الهی( را بین ما و آنها که مکتوب باشد؟ )گروه سوم 

مسلمین را به این دو گروه تقسیم کرده اند.( پس به آنها گفتم:  ند.گفتند  اهل جبر و اهل تفویض که حالت افراط و تفریط دار

ب رل حدید داده. ای اهل ارض، شما را به قوۀ ن است و او در امر به من اختیار و تمکن تامّ و(هل رب م )آیات الهی( یاری می  ز 

ل یها پاک شود از این مشرکین که هر دو گروه اهل نار هست ن ع   مأللفل قائ ،شود برای حّجت منتظ ر و پاکند کنم تا ارض و م 

نفس خودتان از آتش تشکیل شده از آهن گداخته از این باب اکبر.)حرارت آتشل ظهور سپس بریزید بر ا بین دو امر )تعدیل(.

خدا ذکر را سدی محکم در میان شما قرار داد .  باعث پاکی نفوس می شود( تا بر جنگ)با مشرکین( در دین و(هل قوی باشید.

دیم تا در آتش را بر امر ترک و رها کر و هر وقت أجل او )دوره اش( تمام شود می میرد. ما در آن روز بعضی از مشرکین

و کسانی که  اشاره آنها را از نزد باب محتجب کرد نمی توانند حرفی از سّر نازل شده بر سطر بدیع  بر آتش موج بخورند

ت قرا بشنوند.)اشاره یعنی بخواهند حقیقت روحانی را با مالک های مادی و بیرونی بشناسند. آنها در خارج از قلب دنبال حقی

اهل تقلید و تبعیت از تفاسیر عباد( آیا  چشم ظاهری نمی توان آن را شناخت، با .ستند در حالی که حقیقت در دل استه

 او بر همه عالمیان شاهد است.  مشرکان می پندارند ذکر جایگاه آنها را در امر نمی داند؟ هرگز چنین نیست.

ر. من بنده م منتظ  ده با چنین امر شدیدی؟ بگو و(هل و از نزد حّجت قائستاچه کسی تو را بر ما فر :وقتی مشرکان از تو بپرسند

و بر اهل عماء بگو: خدا شما را   نروایی دارم. تسلیم امرو(هل شویدای از بندگان او هستم که م لک را برای دولت او تحت فرما

 ین باب منیع عظیم.از خاک آفرید و به آن باز می گرداند و دوباره از آن خارج می سازد به سوی ا

 

نّتل حّب و صبر سوره سالم-77  تنها ندای سالم سالم می شنوند.( بیهوده ای نمی شنوند بلکههیچ کالم  ،)اهل باب در ج 

 الَملِِک إاّل أن دینِ َکذلَِک ِکدنا لِیوُسَف ما کاَن لِیأُخَذ أخاهُ فی  استَخَرَجها ِمن ِوعاِء أخیِه " فَبََدَء بِأوِعیَتِِهم قَبَل ِوعاِء أخیِه ثُمَّ 

 نَرفَُع َدَرجاٍت َمن نَشاُء َو فَوَق ُکلِّ ذی ِعلٍم َعلیٌم." یَشاَء هللاُ 
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)پس یوسف جستجو را از بارهای برادران شروع کرد و سرانجام آن جام را در بار برادرش بنیامین پیدا کرد. این تدبیر را 

د که بتواند برادرش را به گرو نگهدارد جز این که خدا بخواهد. ما ما به یوسف آموختیم چه که در دین ملک این قانون نبو

 درجات هر کس را بخواهیم باال می بریم و برتر از هر عاللمی ،عالم تری هست.(

ای قّرةالعین، بگو باز می گردم به حدیث و کالمی از موسی بر طور سینا که در آن نور بهاء مشهود است. وقتی رّب تو در 

 و به تو نشان دادم از آیاتش بر نور در حول نار. را ندا کرد در حول آن ماءل محمود وادی مقدس تو

ای قرةالعین، حجاب های اشارات را از فرعون انفس مردم پاره کن تا آنها بر باب که سّر و(هل است به غیر حق جزء طاغیان 

هستم. )فرعون گفت: من رّب اعلی هستم.(به محسوب نشوند. فرعون به کذب در ارض سّجین گفت: من باب اعلی برای و(هل 

او بگو: بر مجازات ما در دنیا و آخرت صبر کن. ... وقتی طاّمة از قلب لل باب به اذن خدا به زودی بیاید آن وقت مردم می 

او خانه ی بینند که در آن )طامه( از حکم دو ماء )دو ظهور( چه گذاشته شده. هر مومنی که از ربّش از مقام باب بترسد برا

. در مورد ساعة از تو سوال می کنند . بگو:... ما ساعت را در صحیفه سرخ رنگ شده در قبضه بهشت جاودان مکتوب شده

)ساعت را در قلب آدم ها گذاشته ایم. دین فطری( و مشرکین در یوم بر لوح فؤاد به اذن الهی نوشتیم  آن سیف اکبر با آب طال

همه کسانی که در کور توحید بودند فکر می کردند در روز اند  -بهاءو(هل یوم ذر است. ذر)به تعبیری قبل از ظهور حضرت

 ولی در شب بوده اند.( مگر ساعتی از شب درنگ نکردند.)در قرآن:ساعتی از روز( 

ر ن ببگو همه در مورد من اختالف نظر دارند در حالی که م .عظیم هستم که در کتاب مذکور شده ای قرةالعین، بگو من نبأ

وقتی بیاید همه حل اختالفات در مورد نبأ عظیم است  زیرا همه .یامت همه اختالفات از بین می رودمتحد هستم. )در ق ،باب

و این کوه بلند را بر همه کوه ها پایه و  ظهور( قرار دادیممی شود.( ...ما این زمین را نسبت به دیگر زمین ها مهد )بستر 

و بر اوتاد به صورت زوج ، تا گروه  بر ارواح به صورت واحد تجلی کردممن در میان شما  مکحم کننده قرار دادیم. بگو

...اسم من هفت گروه بر باب شهادت دهید .)روح یکی است ولی در ظاهر دو جبل است که یک روح بر آن حاکم است.( 

ّجۀ فؤاد نازل کردیم تا از ات را بر لاب ،عصاره ای از آب حیو ما از ب ست و من سراج وهّاج در آفاق هستمآسمان عظیم ا

در ارض قلوب از جنات صبر  ( ای اهل عماء،11نبأ-آن دانۀ باب برای باب بروید. )عصاره و جوهره و روح همه ظهورات

ّب الیه الیه )پنهان  در مراتب مختلف( بکارید. ...ما برای متقین از باغ های شجرۀ مبارکه موقده در حول نار، آواز پرنده-و ح 

رقة  الف دوس( را مقدر کردیم که بشنوند. ...این باب همان کأس مختوم در همه الواح حول حّب )کنز رمتحرک در آسمان )و 

 مخفی( است. او همان کاف در کلمۀ امر است.)ک ن( که در سّر نون پنهان است. 

ن اولواألفئده( که بر رک -)باالترین رتبه، مالئکۀ نازعات هستندمأمورانی از مالئکه قرار داد: یک گروه ،خداوند برای ذکر*

مشیت( ایستاده اند و قرار دارند. گروه دوم: مالئکۀ باسطات هستند)اولواألرواح( بر رکن زرد )اراده( منظور  -سفید)رتبه فواد

ه چهارم: وهستند. گروه سوم: مالئکه سابحات اند )اولواألنفس( که بر رکن سبز)قد ر( تسبیح می گویند یا سابح هستند.و گر

مالئکه سابقات )اولواألجساد ( بر این رکن حمراء )قضاء( مسبوق )سبقت گیرنده( اند.)در سوره نازعات قرآن به جای 

انجام به صراط مستقیم می رسند. وقتی وارد صراط سالکان پس از پیمودن هفت وادی سرباسطات، ناشطات نازل شده. 

 ند که در چهار وادی سیرمی کنند. مستقیم شدند چهار گروه یا چهار رتبه می شو

 

 )حضرت همان آب کافور هستند که در کأس ظهور ریخته شده(سوره ظهور-78

ها یوُسُف فی نَفِسهِ ِمن قَبُل   إن یَسِرق فَقَد َسَرَق أٌخ لَهُ  "قالوا  قاَل أنتُم َشرٌّ َمکاناً َو هللاُ أعلَُم بِما تَِصفوَن" َو لَم یُبِدها لَُهم  فَأَسرَّ

نهان کرد و برای آنها رادران گفتند اگر این دزدی کند برادرش هم قبال دزدی کرده بود. پس یوسف موضوع را در دلش پ)ب

 و خدا به آنچه که توصیفش می کنید آگاه تر است.( گفت: شما جایگاه خیلی بدی دارید و آشکار نکرد
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ث ل ا لیاست.) پیغمبران م  نظر عرش به علی برای خدا هستند.( تو را در شب قدر از مخدا بدیع و قاهر است. دارای أمثالل ع 

و تو در همان روز بر عرش و برای خدا ساجد و بر م لک )مقام پیغمبری( محمود بودی. ...این )حضرت بطن اّم فرو فرستادیم 

دت پیش بینی شها–ید. اعلی( همان است که در ام الکتاب أحیاء شمرده شده. )کسانی که در راه خدا کشته شدند را مرده نپندار

خودشان( این همان صفر قدیم )نقطه( است که نزد خدا بلند مرتبه می باشد. این همان یوم فصل است که امروز در مقام جمع، 

مقام الهی و مقام بشری( این همان آب در دریای فرات است که سرشار  -مقام جمع و مقام تفصیل -موعدش رسیده.)یوم قیامت

این همان رمز برای حبیب است که در ام الکتاب نوشته  .یات( این همان نار حول طور است )مقام الهی(شده.)مقام نزول آ

. این همان شکل دارای أثالث است که حول نار منقوش می باشد. )نمادهای رات قرآن( این همان سّر خلیل استشده.)بشا

یل شده .دو تا مثلث یکی رو به باال و یکی رو پایین  که تشکیل شده از سه ضلعی ها. مثال ستاره داوود از دو سه ضلعی تشک

پر که در نقش نگین اسم اعظم است نماد 5پر داریم ولی ستاره 9یک ستاره شش پر را می سازند. در دیانت بهایی هم ستارۀ 

ت.)دارای چهار این همان هیکل دارای أرباع است که در حول ماء ستوده شده اس ( .525دیانت بهایی است. انوار هدایت ص 

مرحله دارد: سه 7ضلعی ها یا دارای رتبه های چهارتایی که یک نماد آن مربع است و نماد دیگرش ستارۀ هشت پر. خلقت 

مرحلۀ اول و باال یعنی مشیت و اراده و قدر یک مرحله محسوبند یعنی نقشۀ کارند. از مرحلۀ چهارم یعنی قضاء به بعد که 

ل، إذن، کت اده شدن و اجرا اب. این چهار مرحله در دل قضاء هستند و یک مرحله محسوبند که مرحلۀ پیمی شوند قضا ،أج 

و چهارتای بعدی هیکل شده و در مرحلۀ ماء که پایین تر از نار  -در مرحلۀ نار-شکل گرفتن بودند  ،ست. سه مرحلۀ اول

 و در ظّل باب ساکن اند مقدر کردیم رای متقینی کهاست قرار گرفته.(  و این همان للواء )لواءل معقود( در عماء است که ما ب

و این همان حقی است که در یوم دین بر اهل عماء حول نار دیده می شود.  ت که همۀ جبابرۀ قبل را هالک کرداین همان اس

ماء  ا حولو ارض ر و جبال را تکه تکه کردیم و نجوم را تاریک کردیم برای ذکر او آسمان را برافراشتیمهمان کسی که ما 

، طوفان های عواصف به حرکت آمدند و نواشر خدا را بشناسند.  در حرفی از باب، تا مردم جایگاه ذکر نزد مسطَّح ساختیم

 به نشر پرداختند و فواضل بخشش کردند و فوارق جدا ساختند.)تحقق بشارات آیات سورۀ م رس الت(

م در سبیل و(هل و به ای قرةالعین، بگو من در ام الکتاب به انسان مذکور شد عطل ه ام و به ماء کافور در کأس ظهور و همان م 

 سرای، قطره ای پاشیدم و من به ا  )آیات الهی( در جام بلورین ظریف مساکین عطا کردم و به یتیم ها از آبل د هنل آرامش بخش

مان ساقی در فردوس هستم که اهل عماء، آب خنک تسکین دهنده در جام ط هور دادم که گویی قطعه ای از یخ است. من ه

 شراب ط هور می دهد. او همان حق است در دایرۀ متحرک حول نار. 

سرقت مذکور در آیۀ قرآن اشاره به ماجرایی در دوران کودکی حضرت یوسف است که گویند عمه اش کمربند نبوت را *)

دند و به او که کرن گشتند آن را نزد یوسف پیدا بند گم شده و دنبال آو وقتی دیدند کمر کمر یوسف بستکه مال یعقوب بود به 

 برادر دیگرش کوچک تر بود و قاعدتاً جانشین پدر در نبوت نمی شد.  14یوسف از  خوردسال بود تهمت دزدی زدند.

از نظر مردم عادی و برادران سرقت است ولی در واقع مال خودش است. مردم باید به حدی از رشد روحانی برسند تا یک 

به آنها گفته شود و اگر زودتر گفته شود به نظر آنها زشت است و دزدی به نظر می رسد.)داستان آدم و مقام کلمه و  حقیقت

رت بهاءو(هل را در این سوره عمدتاً مقام خودشان و حض .داردشجرۀ حیات( .داستان کمربند نبوت با جام شراب مللک شباهت 

 امتیازشان نسبت به دیگر برادران.( . شباهت یوسف و بنیامین وتشریح می فرمایند

 

 )حضرت همان کلمۀ حاقّه وقارعه هستند.( سوره کلمه-79

 إنّا نَریَک ِمَن الُمحِسنیَن "  فَُخذ أَحَدنا َمکانَهُ  "قالوا یا أیَُّها الَعزیُز إنَّ لَهُ أباً َشیخاً َکبیراً 

. پس یکی از ما را به جای او بپذیر. ما تو را از محسنین پدر پیری دارد -بنیامین-برادران به یوسف گفتند : ای عزیز، او)

 می دانیم.(
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این صراط و(هل است در عماء سّر نوشته شده در دل سطور )غیب و شهود( که خدا آن را در ام الکتاب بسیار پوشیده و پنهان  

هاء ( ای اهل برایش مقدر کرده بود.)در بارۀ مقام باب و بساخته بود.  خدا مقام أن ا ه و  و ه و  أن ا  إاّل ه و  ه و  و أن ا حّجة و(هل را 

، هیچ راهی ندارد مگر اینکه از اهل باب در حول نار باشد.)مقام هر کس خدا و احبایش را می خواهد .عرش، از خدا بترسید

 که دو م لک است ین همان خط قائم بیناحبایش بسیار بزرگ است. احبایش هم چیزی جز آنچه خدا می خواهد نمی خواهند.( ا

ب حات جبروت پنهان در ذکر  فوق عرش کشیده شده.)مقام حضرت باب بین دو کور و دو عال م است.( یکی از آن دو عالم در س 

هنوز ظاهر نشده( و دیگری در ارض فرات بر سبیل اشارات که مردم -نار واقع است.)بخش غیبی در عالم جبروت است.

م لآیات نازل می کند در این عا -و او در سطر مربع حول ماء در پرده است.)ظاهر شده می توانند سّر أحجاب را بشناسند

ناسوت.  به تعبیری مقام ملکوتی است که بین جبروت و ناسوت می باشد.( بگو ای اهل ارض، طواف کنید حول این خط قائم 

مع کرد. پس کتاب را رّد نکنید تا هم که حول نار است. ...بگو ای اهل ارض، شمس و قمر را خدا در سّر، در صدر من ج

هرگز هرگز هیچ مفری برای کسی نیست و تنها مقری  خورشید بر شما کشف شود و هم، دیگر قمر در خسوف، پنهان نباشد.

...ای قرةالعین، بگو من قیامت هستم در وسط آسمان از ساعت اکبر. خدا در  که آرام و قرار دارد آمدن به سوی من است.

. بیان آن بر خداوند ر بیان حقایق عجله نکند ،ل نار از شما باز خواست می کند. ای قرةالعینر امر، حومورد من ب

( ...قسم یاد نموده ام هر کس امر این باب اکبر را بزرگ بدارد از اهل رضوان است و هر کس به امر الهی 19است.)قیامت

شدت می سوزاند. ...ای قرةالعین، بگو من همان نون در قلم بر حکم  اهانت کند حتماً خدا او را با آتش اکبر در قعر تابوت به

تاده . ، باز شده و تجلی اتفاق افالق ل م. ن یعنی آن دایرۀ بسته )مصداق و تأویل آیۀ ن و   کتاب هستم که در سّر باب نوشته شده.

)حضرت اعلی( در خانۀ  ..خدا به منو همان خلق عظیم هستم. . ن اجر بزرگ برای همه مومنان هستممقام ظهور( و من هما

کعبه وحی کرد که تو را برای خود برگزیدم و ذکر را هم برای تو اختیار کردم. ...مشرکین از اهل فرقان با چشمانشان اشاره 

)ذکر را قبول نکردند( بگو او همان کلمۀ حاقّه  کردند به ذکر به ناحق. آنان در زمرۀ اصحاب تابوت در قعر نار مکتوبند.

( حول نار)عال م الهی(است ،کوبنده بر طبل و اعالن ظهور)حاقلق، برحق، محقَّق کننده( حول ماء )ظهور( و کلمۀ قارلعه )کوبنده

)قومی که به عقب برگشتند( ریح اشاره  که در مرکز منطقۀ بهاء به اذن خدا محمود است. ...و ما فرستادیم به سوی قوم عاد

ن باب به علت سبحات( در هفت شب)هفت ظهور قبل( و در هشتمین از روزها )روز هشتم به غیر باب را)طوفانل عدم عرفا

روز جدید است که ظهور باب است( پس چون حکم ذکر اتفاق افتاد )ظهور واقع شد( کتاب حکم کرد بر واقعۀ عظیم .)با 

 ظهور حضرت اعلی تکلیف همه روشن شد.(

یا به تعبیر جناب محمد حسینی در کتاب باب  لحسینی)حضرت بهاءو(هل*ای قرةالعین)حضرت باب(، بگو: ای عزیز حسن ا

(، و(هل)خدا( قرار داد ذکر را )مقام ذکر یعنی جنبه الهوتی حضرت بهاءو(هل( در همه حال مقام خود حضرت اعلی 821ص

باب  ام الکتاب به اسمشیخ کبیر )پدر، أب( پس مرا بگیر در عرش قدس به جای خودت. ]پاسخ الهی؟[ :ما می بینیم که تو در 

سن: م   . این جایگاه مقام کس خاصی است و به هیچ کس دیگر تعلق نمی ک، خدا. ذکر همان پدر پیر استلل مکتوب هستی. )ح 

ا می مردم چیزی ر–. بالغ نشده ایم به جای باب بپذیر گیرد. برادران می گویند ما را که هنوز در حد ناکافی از رشد هستیم و

ب به جای مقام مظهریت درک و پذیرش آنرا ندارند. حضرت باب تقاضا می کنند ظهور واقع شود و به اسم با خواهند که توان

. زیرا به تعبیری به هر حال حضرت بهاءو(هل هم دری هستند که به سوی حق باز می شود و نیز برادران می ظاهر گردند

ز اظهار امر حضرت اعلی هنوز درک روحانی مردم در حدی گویند که ما تو را به اسم باب می شناسیم. به عبارتی در آغا

مقام  د که نسبت به. بنا بر این در رتبۀ بابیت ظاهر شدنیا مقام حضرت بهاءو(هل آشکار شودنبود که مقام مظهریت ایشان و 

 (، پایین تر است.مظهریت و نبوت

 

 ( را الوت کنند.آخرین آیۀ سورۀ إسراء)به مومنین امر می فرمایند در ابتدای زوال آیه ای تسوره زوال  -81

 َمن َوَجدنا َمتاَعنا ِعنَدهُ إنّا إذاً لَظالِموَن" قاَل َمعاَذ هللاِ أن نَأُخَذ إاّل "
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 که در آن صورت ظالم هستیم.( متاع خود را نزدش یافتیم بگیریم، )یوسف گفت: پناه بر خدا که ما کسی را جز آنکه

شب: غیبت مظهر امر در این عالم. روز:حضور و اظهار -87را برای دیدن.)یونس خدا شب را برای سکون آفرید و روز

ما او و  . روز: ظهور حضرت بهاءو(هل( ..خبر نوح را بر ایشان بخوان.یا شب:همه ادوار قبل از حضرت بابامر او. 

و موسی و هارون را بر  دیمخ )دین قبل( غرق کرو ظالمون را در دریاهای مواج با آب شور و تل همراهانش را نجات دادیم

و ما دو باب را از قبل  دانند خدا به همه چیز احاطه داردکلمۀ اکبر خود به سوی فرعون و درباریانش مبعوث کردیم تا مردم ب

)شاید عیسی و محمد ص( بر آن کلمه )کلمۀ اکبر( مبعوث کردیم. پس گروهی از آنها)مردم( ایمان آوردند و گروهی کافر 

( از آنچه پدرانمان را بر 70)کج کنی. یونس رکین به دروغ به آن )کلمه( گفتند: آیا آمده ای تا ما را برگردانیشدند. پس مش

پس او را در  .شجرۀ فرعون بر باب استکبار ورزیدآن می دیدیم؟ و ما بر روی ارض از هر ناحقی در امانیم. ای قرةالعین، 

که کوچ دهید اهل ارض را به مصر افئده، بیوت وسیلۀ آن کلمه )کلمه اکبر( و به موسی و برادرش وحی کردیم به  نار بینداز

و خدا قرار داد آن را )مصر افئده را( قبلۀ مردم )پیام و استعداد عرفان در قلوب  ، برای ذکر اکبر برای خداوند حیّ أحدیه

که آن در ام الکتاب بر شأن ذکر  آن بشارت دهو(هل المخلصین را به بوده( و نماز را کامل در آن بر پا دار.)اظهار امر( و عباد

و شنیدیم کالم او  غرق فرعون و جنود او در دریا دادمکتوب گشته. خدا مومنان را در ذکر به ذکر اکبر نجات داد و حکم به 

 .ین قسمت رانید در ب دءل زوال :)ارا موقع غرق شدن که گفت: به و(هل ایمان آوردم. ... ای مومنین از آیات کتاب الهی بخوا

یعنی آخرین آیۀ سورۀ إسراء را( ...ای اهل عرش، ندای مرا از مرکز شمس طالع شده از مشرق باب بشنوید: من خدا هستم 

. بر او درود فرستید همان گونه ورشید و غروب آن و در هنگام زوالو ذکرل ذکر را مخصوص گردانیدم در هنگام طلوع خ

، معانی و حقایق رزق )آیات( را فرو ئکه گرداگردش به ذکرش مشغولند و از آسمانالو م به او درود می فرستد که رحمن

و رّب تو در یوم قیامت میان تو و آنها حکم می کند در آنچه در بارۀ حقیقت ذکر در آن  ستادیم تا مردم حق ذکر را بدانندفر

 اختالف نظر داشتند. 

م چیزی را در یوم قیامت بگیریم مگر آن کس که متاع احدیه از این باب *ای قّرةالعین، بگو پناه بر خدا می برم اگر بخواهی

یوم جوهرکلشی است. فقط آنانی که در فؤادشان آیۀ حّب به این باب را ببینیم  ،نار حول فؤادش بیابیم.)یوم قیامترا در مرکز 

 بر می گزینیم.( که در این صورت هرگز ظلوم نخواهیم بود.

 

ت دیره یا "ک" که انتهای آن دایره ای شکل شده باشد و به شکل "ن" در آمده ،همان کلمۀ "ک ن" یا )کافل م س سوره کاف -80

 امر الهی است. به ظهور خودشان اشاره می فرمایند.(

ا استَیأسوا ِمنهُ َخلَصوا نَِجیّاً قاَل َکبیُرُهم أ لَم تَعلَموا أنَّ أباُکم قَد أَخَذ َعلَیُکم َموثِقاً ِمَن  طتُم فی یوسُ "فَلَمَّ َف هللاِ َو ِمن قَبُل ما فَرَّ

َِ َحتّی یَأَذَن لی أبی أو یَحُکَم هللاُ  إرِجعواإلی أبیُکم فَقولوا یا أبانا إنَّ ابنََک َسَرَق َو ما   لی َو ُهَو َخیُر الحاِکمیَن فَلَن أبَرَح اِلر

 َشِهدنا إاّل بِما َعلِمنا َو ما ُکنّا لِلَغیِب حافِظیَن "

زرگ . برادر ب -خالص شدند تا نجات یابندیا: –رادران از او ناامید شدند با خود خلوت کردند و به نجوا پرداختند )پس چون ب

ه دزدی اول یوسف را ب-گفت: آیا نمی دانید که پدرتان از شما عهد وثیق گرفت از خدا ؟ و قبال هم در بارۀ یوسف تفریط کردید

ا حکمی و فرمانی ن هرگز از این ارض بر نخیزم مگر آنکه پدرم اجازه دهد و یا خدو م  -متهم کردید و حاال هم بنیامین را

زدی کرد د -بنیامین-و او بهترین حکم کنندگان است. به سوی پدرتان بازگردید و بگویید :ای پدر، پسرت در مورد من بدهد

دو آیه را با هم در این سوره –فاظت کنیم. ح -بنیامین-و نمی توانیم از غیب  تو به ما بیاموزی چیزی نمی دانیمو جز آنچه 

 تفسیر می فرمایند.(

المیع، ذکر اعظم الهی است که پنهان است بر سطر اول و باالی سطر سوم از طلسم چهارم در ام الکتاب بر دومی از دومین 

 سطور حول نار. )؟(
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ظهور جمال قدم( به -1280کردیم و تا حین )چون مشرکین به ذکر ایمان آوردند عذاب خوار کننده را در دنیا از آنها دور 

تا یوم ظهور جمال قدم، مومنان به حضرت باب متاع دارند. متاع=حقانیت، احکام، تعالیم( به طور حتم اگر ) آنها متاع دادیم.

د بخواهیم همه اهل ارض ایمان می آورند. کلمۀ رلجس )ناپاکی( در مورد غیر مومنان صادق است. ...ای اهل ارض بترسی

در مورد این ورقه که با صبغ اکبر )صبغ=رنگ، فطرت، ساختار( سرخ رنگ شده که جز و(هل را نپرستید. ...خدا خلق نکرد 

می دانیم چقدر از  در آسمان ها و نه در زمین هیچ جنبنده ای را مگر آنکه رزق او را از این آسمان )امر باب( مقدر کرده.

یه ای و ناپایدار است. اوست که آسمان ها را )ق د ر( بر خط ارض )قضاء( خلق آن )خلوص و ایمانش( ذاتی و چقدرش عار

کرد.)آیات نازله که به شما داده شده در حد درک شما بوده.( و مقدر کرد برای زمین به همان عدالت )هماهنگی، تناسب، حد 

ما نگه داشتیم عرش را بر آب  وظهور بزرگ(  8گذار نکرده در روز )چیزی فرو  8اعتدال( که برای آسمان هاست در 

)قلب مومن جای ماءل عرفان است، مظهر امر بر قلوب حکم می راند، مظهر امر احاطه به آیات دارد.( و هوا را حول نار 

مر بعد از محو )انقطاع و پاک شدن (  )حول عشق الهی( و نار را در قطب ماء ) آتش الهی در دلها( تا مردم ببینند در آب خ 

ویژگی  2را در دل این کتاب به حکم باب.)سه ویژگی آب :بی بو و بی طعم و بی رنگ بودن است. اگر  1\1اکی ، پ2\1از 

شدن از چشمه هنوز تا حدی پاک ویژگی آن از دست برود و فقط یکی بماند باز هم پاک است. آب تا مدتی بعد از جدا 1از 

ر عدتا تا ظهوکه حداقل یکی از سه ویژگی آن باقی باشد. قا آیات حضرت اعلی پاک کننده روح و جان است تا زمانی .است

طاهر است و طاهرکننده زیرا:  ،ع و جدا شدن از سرچشمهکرده در مورد آب ک ر که بعد از قط، خدا حکم بعد.( ...ای مومنان

ر جدید صحبت .)علت پاک بودن آب کر: در مورد ظهوگشت به قطب منطقه خود در این بابدایره ای خود بازکاف به شکل 

می کنند که آب آیات ظهور جدید دیگر پاک می ماند زیرا به علت ویژگی خاص ظهور جمال قدم، عوامل تفرقه و آلودگی از 

هی لبین رفته اند زیرا به و(هل وصل است و کاف به مرکز خود برگشته است. در ظهور جمال قدم سه عامل آلودگی آبل آیات ا

آیات مستقیماً از قلم ایشان نازل -1بعد از قطع از منبع )بعد از صعود ایشان( پاک می ماند: و در ظهورات قبل از بین رفته

 نظم بدیع .-1مرجع منصوص واحد تشریع گشته -2شده و بدون تحریف و واسطه باقی است.

ءل انوار، آیا نمی دانید ای مال *ای اهل عماء، نداءو(هل را در بارۀ این تفسیر از نقطۀ آبل بدیع جاری از چشمۀ کافور بشنوید:

خدا راهی برای انفس شما مقدر نکرده مگر بعد از محو و انقطاع از غیر خدا و این که باید انفس خود را برای او خالص 

کنید تا نجات یابید. ای مأل انوار، مگر نمی دانید پدرتان، سید اکبر )حضرت بهاءو(هل( از شما برای کلمۀ اکبرش در مشهد ذر 

 ؟ )جمال قدم عهد ایمان به باب را در مشهد ذر و قبل از ظهورشان گرفته اند.( و شما در بارۀ یوسف تفریط کردید.عهد گرفته

( بگو هرگز ارض را ترک نمی و هر دو را فراموش کردید )اول در مورد یوسف نقض عهد کردید و بعد در بارۀ بنیامین

)جایگاه فعلی خود را هرگز ترک نمی کنم مگر وقتی خدا اجازه دهد. کنم مگر وقتی که خدا به من و به امام من اجازه دهد.

م ( مردمی کنند.جایگاه قبلی یا فعلی خود را ترک نمال حسین یا اول من آمن تا وقتی اذن الهی نباشد چه خودش چه امام او 

و(هل چون رجوع کردند به سوی باب نزد این ذکر نفس ما محو شده )آن عشق خدا ، آیۀ محبت از ااکبر، پس می گویند: ای ذکر 

. ما یادمان رفته و دیگر چیزی نمی دانیم مگر آنچه به ما یاد للک و آن عهد الست از دل ما رفتهو آیۀ محبت و جام شراب م

 یاد نمی دهد-مردم–بدهی( و ما نمی بینیم مگر آنچه به ما یاد بدهی و رّب تو بر غیب حفیظ است. )چیزهایی را به برادران 

تا محفوظ بمانند تا زمان مناسب خودش. غیب = مظهر امر بعد. چون آیۀ محبت و آن عهد الست  ایشان مخفی می کندو از 

 از دل برادران رفته بود نتوانستند بنیامین یا باب را بشناسند و حفظ کنند و او در مصر باقی ماند.(

 

 اکبر که مجتمع بر حروف اسم و(هل االعظم است بشنوند.( )به اهل عالم می فرمایند ندایشان را از این کلمه سوره اعظم -82

 َو إنّا لَصاِدقوَن"فیها  "َو اسئَِل القَریَةَ الّتی ُکنّا فیها َو العیَر الَّتی أقبَلنا

اروانیانی که همراهشان از اهل قریه ای که ما در آن بودیم و از ک :بازگشت از مصر به یعقوب می گویند)برادران بعد از 

 و ما صادق هستیم.( پرسشدیم ب
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ای اهل مسجد )پیروان دین قبل که هنوز و فعال محل سجود است(، بشنوید ندای مرا از این قلوب خاضع )گروه جدیدی که 

به امر جدید مومن اند( در ذکر خدا نزد باب اکبر. خدا به من وحی کرد در طور اکبر که من صراط هستم و اهل آسمان ها و 

این فرزند محمد )حضرت باب( در میان شما نه شرقی و نه  ،ند. ...ای اهل دو عراق )عراق و ایران(زمین به من متمسک ا

 خود خلق کرده و در سّر پنهان مخفی نگه داشته.  ه بّری است بلکه خدا او را از نورغربی است نه بحری و ن

. آن وقت با مومنین سوار آن شود پس جز عدۀ به نوح وحی کردیم :کشتی را به اسم ما بساز تا وقتی امر از جانب ما بیاید

به اسم خدا که به جریان در آورنده )آغاز جریان قلیلی از مومنان به حق ایمان نیاوردند و هنگام سوار شدن کلمۀ اکبر را بگو 

ر سال کشید تا نوح کشتی را ساخت و بیت العدل اعظم د سال طول124، -11دین( و به ساحل نجات رسانندۀ آن است.)هود 

بدیع تاسیس شد( پس چون او را در کشتی ذکر سوار کردیم به طوفان امر کردیم پیرامونش را فرا بگیرد و امواج بحر  124

. نوح پسرش را) یحیی ازل، ناقض اکبر،حاجی محمد کریم خان...( ندا کرد ولی د کوه های عظیم به موج در آوردیمرا مانن

. به جهت این اعراض در ی غیر از این ذکر اکبر متمسک شودبه کسو  خود سر بتابد شیطان او را فریب داد که از امر ربّ 

، آب را حفظ کن و در قعر این خاک پنهان کن. امر اتفاق دریای مواج غرق شد و دور شد. ای ارض، بعد از بارش از آسمان

 این از.دهم از ماه عربی )؟ عاشورا(  )کوه جودی یا کوه آرارات یا کوه کرمل( بین سطرهایتاد و حق بر جودی مستقر شداف

خبرهای غیب )آینده( است که به تو وحی می کنیم. ...ما هود و پیروانش را به ذکر اکبر بر آن کلمۀ عظیم )اسم و(هل االعظم( 

 نجات دادیم.

 هستم که الهی جز او آیۀ نورانی از نار افئده به امر خود: من و(هل در بارۀ آن تفسیر اکبر از این *بگو خدا به من وحی کرد

به طرفش روی و بپرس از مردم قریۀ مبارکه ای که ما در آن بودیم و آن کلمه ای بود که ما  :ند(می گوی نیست. )برادران

)اهالی آن قریه که یوسف اصوال  خداوند علّی ناطق هستیم. ق ازدر بارۀ آن کلمۀ صدو ما بر حق هستیم  آوردیم از آن )کلمه(

ام او را درک نکردند مثل پسر یوسف مدتی در مصر بود ولی مصریان مق .رای شناختنش مانعی نبودبود و بدر میان آنان 

یل یعنی به این دو دل .این دلیل به کاروان اقبال کردیم و کاروان هم به سمت آن کلمه الهی می رفت. پس ما برادران هم به نوح

ه مدتی در قریه یوسف بودیم و دیگر این که با کاروانی که به طرفش ما راست می گوییم که دنبال حقیقت هستیم. یکی اینک

اول هم که یوسف را از چاه پیدا کردند دنبال حقیقت بودند  می رفت همراه شدیم. در ضمن به یاد داشته باشیم که آن کاروانل 

ند یوسف رفتاول که به طرف  ر،باوقبل از آنها شیخیه و مسلمین. کاروان برادرانیعنی بابی ها  .لی قدرش را نشناختندو

لی بنیامین را هم از دست دادند. و بلکهند یوسف را به دست نیاورد نه تنهار بازگشت . ولی متاسفانه دبنیامین همراهشان بود

 (همچنان ادعای ایمان و صدق می کنند.

 

 )ندای الهی را از نقطۀ باء بشنوید ( سوره باء -83

لَت لَُکم أنفُسُ  "قاَل بَل  َعَسی هللاُ أن یَأتِیَنی بِِهم َجمیعاً إنَّهُ ُهَو الَعلیُم الَحکیُم" فََصبٌر َجمیٌل  ُکم أمراً َسوَّ

ید . پس صبری جمیل پیش گیرم. اما امری را برایتان خوب جلوه داده)یعقوب گفت: )حقیقت غیر از این است( بلکه انفس شم

 م است.(است خدا به زودی همه را به باز گرداند. او علیم و حکی

ما هم کتاب را بر طور سیناء به ذکر نازل کردیم تا بین  .ردم در حق ذکر به عدالت حکم کنندخدا قرآن را نازل فرمود تا م

ده. پس به و(هل، رّب خود توکل مردم به عدل حکم کند. ...ای قرةالعین، خدا برای هیچ کس از حظ و بهرۀ پنهان تو مقدر نکر

گردان.)دو گروه دینی که منتظر باب هستند.( و وقوف کن بر باب فؤاد.)جایگاه باب فؤاد( ...ای و از اهل دو مشعر رو ب کن

از خدا بترسید و مثل قوم لوط نباشید در شرک به و(هل. زیرا ذکر در میان شماست و حول رکن شدید بر انفس شما  ،اهل ارض

نث است. قوم لوط یعنی کسانی که وحی را وا می حوریه مؤ مه و وحی همان حوریه است.ر دارد.)چند استنباط: کلحضو

مذکر نماد قدرت است. به جای روحانیات  .مؤنث نماد امور روحانی است–. ه کسانی مثل خودشان توجه می کنندگذارند و ب
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ذکر است. آنها از خلق چیزهای جدید ناتوان بودند.( ...خدا  خالقیت حاصل ازدواج مؤنث و مذکر –به مادیات توجه کردند. 

)کسانی که قبال جایگاه عالی داشتند،در اثر کندرا برای نفس خودش به پا داشت تا افراد عالی رتبه را بندۀ پایین رتبه ها 

م هستم؟ و خدا مرا از طیّبات علم مرزوق . ای مومنان آیا ندیدید من بیّنه ای از جانب ربّ اعراض از امر جدید سقوط کردند(

(. ق نمی داند.... ما از همه عهد ذکر را گرفتیم فوق طور )در آن دنیا، عالم ذر، عال م دین قبلکرده به آنچه که احدی از خل

ی هر که از عذاب آخرت و در این اتفاق نشانه ای هست برا ولی وقتی به حق به دنیا آمدند، جزءل ناقضین عهد محسوب شدند

قّی )ناامید( در بطن خودش ترسان است و برای سعید در بطن خود )ویژگی خود افراد است.( افراد ... و ما امر کردیم بر ش 

ناامید به عدل در آتش قرار می گیرند مگر آنهایی که خدا نجاتشان دهدو افراد خوشبخت هم به درستی حول و(هل از حکم مشیت 

 الهی که از جانب تو اگر حکم یم تا بین مردم به عدل قضاوت کنیحول باب قرار می گیرند. ...و ما به حق به تو کتاب داد

،ایام ذکر، خدا قضاوت می کند در میان آنها به حق اکبر. )حتی بدون نزول خدا سبقت گرفته، بر مردم نبود، البته در آن روز

 کتاب و هدایت( و امرو(هل در ام الکتاب انجام شده.

نقطۀ باء بشنوید ندای مرا از  ،لمین(*ای اهل عماء )برادران یوسف که در عماء یا فوق طور از آنها عهد گرفتند. یا ای مس

ورد ، در ماب: )نه. راست نمی گویید( بلکه انفس شما آن را برایتان توجیه کرده بعد از نزول کت)بهاء( ساکن در قطب نار

توست صبر در امر او. صبری زیاد. به زودی خدا او را )یوسف را( می آورد در ارض محشر )یوم  امر یوسف ذکر. پس بر

 جمیعاً. او بر حق است و در ام الکتاب حکیم و علیم است.ظهورش( 

 

 سوره اسم -84

ت َعیناهُ ِمَن الُحزِن فَُهَو َکظیٌم "  "َو تََولّی َعنُهم َو قاَل یا أَسفی َعلی یوُسَف َو ابیَضَّ

ان خود را پنه)و یعقوب از برادران یوسف رو برگرداند و گفت ای افسوس بر یوسف و از اندوه چشمانش سفید شد و حزن 

 نگه می داشت.(

ای عباد من بشتابید به سوی این ثواب اکبر. چه که برای ذکر بهشت هایی خلق کرده ام که کسی جز خودم آن را نمی شناسد 

و برخی از مواهب آن را فقط بر کسانی حالل کرده ام که در راه او کشته شوند. پس بشتابید به سوی این ثواب اکبر )شهادت(. 

، جز اوقاتی که ما اختالف بوده اندخواستیم، مردم را حول ذکر اّمت واحده می ساختیم در حالی که همواره دچار اگر می 

د .م بر دین خالص ثابت و محکم شود خواستیم )که متحد باشند(. بر تو خبرهای رسل را حکایت می کنیم تا افئدۀ مرد .. من ف ر 

 پس شکل ،)تجلی( بر ذکر به ذکر پاشیدم بر صورت بهشت ها )حقیقی( در کلمۀ اکبر هستم که چیزی از اسم خودم را

ب )بر حجاب ها و موانع پاشیدم(تجسم ظاهری یافتند. در این عالم محقق شدند( و نیز بر ح  گرفتند.) ،  اد(پس آن حجب )افر ،ج 

عماء پاشیدم( محو شد اغیار محتجب ماندند از عزت به عزت )به واسطۀ دلبستگی به عزت ظاهره( و نیز بر عماء )بر اهل 

(. و بر 7تایی آن بر پا داشته شد)حاقه 0از اعیان آنها )اغیار از حقیقت آنها محو شد( و نیز بر عرش )پاشیدم( ، پایه های 

. ادو بر زمین)پاشیدم( زمین در مقابل ذکر به خاک افت یه هایی که بتوانید آن را ببینیدسماء )پاشیدم(، بر پاداشته شد بدون پا

...ما معین کردیم مقعد عرش و مقّر را از ذکر دارندبر همه از آن )اسم خود( چیزی پاشیدم و به امر کتاب همه بهرۀ خود 

کلمه اش )مظهر امر( کشید وسیلۀ کرسّی تو را و امر آن دو بر آب حول باب به حق بر حق بلند شد. خدا ارض را)دین( به 

بواطن )آب های زیر زمینی( و رودهای جاری از آب خمر و نیز از همۀ میوه ها  . و در آن ارض،؟(15)فرقانو امتداد داد

( در آن آیاتی برای اولواالبصار 1و در آن زوج ها را دوتایی قرار داد. او شب تار را به روز روشن می پوشاند)رعد قدر کردم

اهنگ و کنارهم را قرار دادیم )در رتبه از اهل باب است که حول ذکر طائفند. ...ما در ارض واحدیه قطعاتی از صفات هم

واحدیت یا ظهور، اسماء و صفات ظهور می یابند( و باغ هایی از اسماءل انگور و زراعت هایی از شؤون )ویژگی ها و لحن 

 آیات( آراسته شده که از آب ذکر)آیات( آبیاری می شوند. ای مال انوار، اگر در مورد حقیقت ذکر متعجب هستید ما او را به

 (و امر الهی از نزد خدا بیان شده )ذکر هر لحظه شأن و ویژگی بدیعی دارد. به اذن و(هل آفریدیم بر شأن ذکر صورت ابداع
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...خدا بر مردم غافر است در بارۀ آن کلمه اکبر ولی مردم حرفی از علم کتاب نمی دانند و هر چه هم دانستند باطل و بی پایه 

 و نادرست بود.

رار در مأل اعلی هستم که حول نار پنهان بودم و من به اذن خدا در طفولیت بر نفس خود علیم بودم و *بگو من همان اس

ب در اینجا همان حضرت خوب است. یعقو ،انشاءو(هل چشمانم از حزن در بزرگ سالی سفید خواهد شد. )حزن در راه محبوب

 و خشیدم( و خداوندل علّی، کبیر استیان در حق خودم را ب( و من بر همه عالمیان کاظم هستم. )گناهان همه عالماعلی هستند

 . ای اهل ارض، حق ذکر اکبر را به ذکر بشناسید که او در ام الکتاب نزد خدا مکتوب است.ی استقدیر و علیم و غن

 

 سوره حق-85

 "قالوا تَالِلِ تَفتَُؤا تَذُکُر یوُسَف َحتّی تَکوَن َحَرضاً أو تَکوَن ِمَن الهالِکیَن "

 )برادران به یعقوب گفتند آنقدر دائم ذکر یوسف می کنی که عاقبت یا مریض می شوی یا هالک می گردی.(

به عدل خالص و حمد خدایی را که کتاب را بر عبدش نازل کرد تا مظهری باشد در عوالم مختلف برای مثال های او

ث ل ،اشاره به پیامبران است.( تو را در عوالم  .)ا مثالمشهود قدس قرار دادیم رکنی برای تسبیح و عرشی برای تکبیر.)مقام و م 

من أللفل محیط هستم  .نو از حول باب: من ملک قیوم هستماول و چهارم ، أللف و یاء ، اول و آخر( پس ندای مرا بر باب بش

کن که محمود هستی )رکه خدا چنین حکم کرده .)رکن اول: تسبیح( و تو به حق، رکن تهلیل هستی )مقام دوم( و مرکز تمجید 

سوم: تحمید( و هر چه را شما اراده کنید ما هم همان را اراده می کنیم. ...همه اهل آسمان ها و زمین برای و(هل ساجد هستند ، 

 ،ی برعرش را در سطح این ارض مقدسه، الحان پرندگان بهشته باطل بی بنیاد. ...ای قرةالعیناما برخی به حقل قیّم و برخی ب

 ...ایایستی( و او تو را حفظ می کند. مقاومت آنها می کنی. )جلوی مردم می  ،ش مردم برسان. تو به اذن الهی در قدسبه گو

که تو نزد خدا  خدا و ما آل و(هل بر تو سالم بادشمس طالع شده در افق عماء، ای که مطیع خدای احد صمد هستی، از جانب 

شسته دیگری نف با هم برابرند؟ : یکی از آنها الف قائم بر امر است.)الف ایستاده( و در لوح حفیظ مذکوری . ...بگو آیا دو ألل 

یا مقام هو  و بعد مقام هو هو که تصویری از الف قائم هم پدید می آید. : ابتدا نقطه است. بعد الف قائم نزد باب.)مراحل ظهور

دو الف است. بر اساس ادامۀ  رد. در اینجا هم صحبت ازو بعد آن تصویر در مقابل الف قائم به صورت خوابیده قرار می گی

کسی است که از لحاظ رتبه مخلوق ایشان است و  ،، احتماال منظور از الف قائم، حضرت اعلی است و از الف نلشستهمطلب

 یگر استنباط های دنمی تواند مقامی مشابه ایشان داشته باشد اما چنین ادعایی می کند و مردم به اشتباه از او اطاعت می کنند. 

حضرت اعلی و جناب مال حسین...( شما را چه می شود که برای و(هل شریکانی از خلق می  -در مورد دو الف: قیوم و قائم .

 گیرید و آن وقت امر بر مخلوق مشتبه می شود و خلق را مشابه باب می گیرند و و(هل از آنچه می گویید برتر است.

و ما آن مقدار و استعداد را تعیین ر جوی ها به اندازۀ استعدادشان دپس روان شد  .ل کردیم(ما از آسمان آبی ناز17)رعد

د. )حروفات: پیغمبران و یا دوره و احکام  و تعالیم هر کتاب می گذرد  ف را از میان مردم می بر  کردیم. اما سپس امر، احر 

رعد: کف آن می رود.( بر خط لی است. در سوره ولی آنچه باقی می ماند بشارات و مطالب مربوط به ظهور حضرت اع

واء ه عدل او را در ارض و ب ن ذکر مکتوب است که باقی می ماند، میان سطور. ...و اما آنچه به مومنین نفع می رساند ایسل

. ر است)ذکر را( تا مردم بهره ببرند از ترشح قطره ای از این بحر اعظم که به حکم کتاب تحت باب مسطو نگه می داریم

ن: حق الیقی یا ،عین الیقین)مقام  )ذکر از بحر اعظم قطراتی را بر مردم می پاشد.( ...آیا کسی که ذکر را به ذکر شناخته

خورشید را به خودش شناخته( همانند کسی است که او را به واسطۀ کتاب شناخته؟ )علم الیقین( هرگز. فاصلۀ میان آن دو از 

ه عهد وفا کرد و میثاق را با میزان نشکست و حول باب در قسطاس بمشرق تا مغرب است.  مومن حقیقی کسی است که 

از خدا  و بر کردند برای رسیدن به وجه و(هلمذکور است. )میزان: دین یا کتاب مانع از عرفان او نشود( آنان کسانی اند که ص

ه حق ایمان آوردند و راضی و کسانی که ب به اذن خدا در عرش قدس ساکن اند در نهان و آشکار راضی شدند. آنها به حق
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سنی فرماید برای کسانی که احسان کنندمی  11شدند بر دار عقبی حول ذکر، بر صراط قیم مشاهده می شوند. )در یونس  ، ح 

کسانی که احسان کنند هم به بهشت می روند و هم به لقاء وجه و(هل می رسند.( و آنها در فردوس اند و مالئکه  –است و زیاده.  

 ان از همه ابواب وارد می شوند و از جانب خداوند علّی سالم می کنند .بر ایش

*ای عبادو(هل، چرا در امر ذکرو(هل االکبر همان کلمه ای را می گویید که برادران یوسف گفتند: " قسم به خدا می ترسیم این 

و از شما دور نیست.( ذکر بر ذکر یوسف و فراقش کنی که آخرش بمیری" هرگز چنین نیست. ذکر، محجوب نبوده.) اقدر 

ۀ شماست. در حالی که شما به انفس خود از او به جهت چیزهای غیر او محتجب ماندید و او به حق کلمۀ افئدطور درنور 

 اکبر الهی است و رکن حمراء در همه الواحی است که به دست رحمن نوشته شده است.

 

 که در آسمان بر فراز کوه قاف پرواز می کند.()حضرت اعلی همانند طیری ملکوتی هستند سوره طیر -08

 "قاَل إنَّما أشکوا بَثّی َو ُحزنی إلَی هللاِ َو أعلَُم ِمَن هللاِ ما ال تَعلَموَن"

 )یعقوب به پسرانش گفت: من درد دل و اندوه خود را با خدا می گویم و به تایید الهی چیزی می دانم که شما نمی دانید.(

را به حق نازل کردیم تا مردم را از محو خارج کنی. )محو: تصویری است که مات و غیر قابل این کتابی است که آن 

طوبی که در ام الکتاب مکتوب  تشخیص است. شک( و به علم خاص، این صراط عدل ،برسانی. ...ای قرةالعین، شجرۀ

رۀ طوبی آیات ایشان یرد )شاخه های شجشاخه های آن را از این آیات اکبر بگ و هر کس ما برباب بهاء است، از نظر است

حکم می کنیم به او به اذن خدا در آخرت بر بهترین خاتمه. ...اگر ما در این آیات اراده کنیم بر راه های امر، ارض  است(

 وتکه تکه می شود و کوه ها به حرکت در می آید. )با ظهور جدید و نزول آیات، این اتفاقات می افتد و اگر ناگهانی باشد 

تدریجی نباشد شدیدتر است.( بلکه من هیچ اراده نکردم مگر آنچه را خدا از قبل اراده فرموده. ...آیا کسی که قائم بر انفس 

همانند کسی است که در خانه اش نشسته است؟ )هیچ کاری نمی کند و هیچ کاری از او است )بر انفس حکومت می کند( 

می گیرید؟ آیا شما می خواهید او را از آنچه در ارض است باخبر کنید؟ ساخته نیست.( چرا برای خدا در امر شریک 

نّت احدیه ای که خدا به بندگانش وعده داده11)رعد  .رش استقرار یافته در دریای صمدیهمثل جنتی است که بر ع ،( ... مث ل ج 

بر مومنان است.  بعضی از اهل فرقان  دائما بر آن تجلی می شود بدون تغییری و سایه ای ندارد.)؟( آن جنت همان کلمۀ اکبر

و در عبادت چیزی را شریک شاد هستند به آنچه خدا به تو داد به صرف فضل خود. بگو من امر شدم که جز خدا را نپرستم 

ین ب. نه شرقی نه غربی بلکه بر أللفل قائم )حضرت اعلی بین دو کور هستند(حکم را به عربی بر تو نازل کردیم. ما این او نکنم

سّر دو اسم عظم )حضرت بهاءو(هل( سّر دو اسم )از آن نهر ا .)باب و بهاء(آب ساکن )مقام حضرت( بر دو طلسم دو سطر. و

را نازل کردیم( ...و برای همه مهلتی و دوره ای است که بر این باب در کتاب اکبر نوشته شده. خدا هر چه را بخواهد محو 

ی. ندارفرمانی از جانب امام حجةو(هل حق : تو هیچ بات. مشرکین از اهل کتاب می گویندمی کند )نسخ( و هر چه را بخواهد اث

 بگو در قضیۀ من و شما خدا حکم می کند و حجت، شاهد من است. 

ای اهل عماء، بشنوید ندای مرا از این ورقۀ حمراء )برگ سرخ، مقام قضاء وبابیت( که روییده از شاخه های این درخت 

، این جوان عرب که مشاهده مشیت( در ارض کبریاءریشۀ سفید ) ع شده بر تنۀ زرد )اراده( که واقع شده برسبز )قد ر( واق

. پس و(هل را در راه این ذکر اکبر بسیار رحمن در کتابش به شما وعده داده می کنید. ...ای عباد من، این همان ایام و(هل است که

مگر این که آیه ای از ذکر در او گذاشته شده تا حقیقت را بشناسد و کسانی که ذکر کنید. هیچ نفسی نیست که خلق شده باشد 

 ...ما تو را ، خدا در آخرت برای آنها هیچ بهره ای از خیر مقدر نکرده.از آشکار شدن این حقیقتدنیا را انتخاب کردند بعد 

لسان اهل جنت است( و بر مردم بعد از نزول ن واقع از اهل جنت رضوان )نحوۀ استفاده از کلمات به فرستادیم فقط بر لسا

چه که برای هر چیز بنیانی و اساسی در ام الکتاب حول نار مستور است.  .بیان )آیات حضرت اعلی( علم کالم جایز نیست..
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ا ر ... و اگر کالمی از ذکر اکبر شنیدید   بر حق خالص )محتوا( به غیر از قواعد باطله شیطانیه که در دست دارید امر حق

 رد نکنید. 

ا )ملکوت، *ای مال انوار از اهل این شراب شیرین سرخ رنگ، بشنوید ندای مرا از این طیر )باب( متحرک در فضای هو

( از ارض این قاف )خاک خاص، جسم مظهر امر که حامل روح الهی است.( خدا به روح الهی( بر جبال )مقامی فوق علماء

امر الهی( بر روی آن آب )او آیات الهی را نازل می کند.( که من و(هل هستم. مرا من وحی کرد در کشتی تحت هدایت او )

عبادت کنید بر آن خط قائم متحرک در صدر باب )در قلب باب(  او به حق در آن تفسیر به عدل سخن می گوید و ستوده شده 

آب کافور م از آن آب راکد در دو چشمه از نطق می کند که: خدایا حمد تو را. من شکایت و گلۀ خود را نزد تو می آور است. 

)امام می به سوی تو که مالک دو امر هستی .زرد، اراده( در دو جام )دو ظهور(و بر آب طالیی ) )سفید ،مشیت( در دو اسم

 .تگوید خدایا از این حقیقتی که همچنان مانده و ظاهر نمی شود و در دو ظهور است ولی شرایط و آمادگی مردم مهیا نیس

: برادران هنوز آمادگی شناخت و آمدن یوسف را ندارند.( و من با علمی که خدا از این وضعیت را پیش تو می آورم شکایت

به من داده می دانم در باره این غالم عربی نورانی که او را با دستان خودم تربیت کردم در آتش افئده )محبت او را در قلوب 

 است از کلمه اکبر که شما هیچ چیز در باره اش نمی دانید. گذاشتم( و اوست که اسم او حاکی

 

  )ای قرةالعین تو در مأل اعلی نبأ عظیم هستی(سوره نَبَأ -87

 "ِمن َروحِ هللاِ إالَّ القَوُم الکافِرونَ "یا بَنِیَّ اذَهبوا فَتََحسَّسوا ِمن یوُسَف َو أخیِه َوال تَیأَسوا ِمن َروِح هللاِ إنَّهُ ال یَایئَُس 

)ای پسرانم بروید و جستجوی یوسف و برادرش کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید چه که جز قوم کافر از رحمت او نومید 

 نیستند.(

ای قرةالعین، تو در مأل اعلی نب أ عظیم هستی و به آن اسم نزد اهل عرش شناخته شده ای. ای مومنان ،آیا شما نسبت به آنچه 

باید به باب شک داشت؟ او نگه دارنده  ن تردید دارید؟ در حالی که حقیقت در او مشهود است. آیاذکر به آن فرا می خواندتا

ند ت ندارآسمان ها و زمین به اذن ماست. مث ل کسانی که ذکر آنها را از قواعد باطلشان باز می دارد مانند کسانی است که دوس

آن گروه قبل( از جمله افراد باطلند. )صحبت از دو گروه است:  و هر دوگروه )هم این کسان و هم خدایان خود را رّد کنند

 ، مکان امنی حول عرش مقدر فرمودهشاید علما و امرا یا شاید یک قصه در قرآن( ...خدا برای کسانی که می ترسند حول بیت

او را می سوزاند و از و هر کس در بارۀ ذکر فکر باطلی کند در قیامت به او از آب جوش می نوشانیم پس چون سر بکلشد ،

تی ( وق22( و به دنبال آن عذاب و(هل اکبر را. ...)ابراهیم17)ابراهیم ا حس می کند در حالی که میت نیستهمه طرف مرگ ر

مرا  .گوید من از لحاظ شرک مثل شماهستم، شیطان)رهبران( به دوستانش )پیروانش( می که ظهور واقع شد و مجازات آمد

عذاب خدا از ما تحقق یافت و به خودمان بازگشت. به حکم کتاب از امر باب. شرکۀ خود را مالمت کنید. انفس ممالمت نکنید 

شاخه اش به آسمان  ( آیا ندیدی خدا چگونه ذکر را مث ل زد به درختی که ریشه اش در سینه ذکر )ارض( است و21...)ابراهیم

است و شاخه اش در آسمان به اذن باب باقی است. ثمرات آیاتش  . کلمه طیّبه ریشه اش بر عرش )قلب( ثابتعماء بلند شده

و مث ل کلمه باطلل غیر حق مثل شجره خبیثه است که بی ریشه و ناپایدار از سایۀ سایه  ا در همه حین به اذن خدا می آوردر

و(هل شریکانی می گیرید که  بر سایه )نور خورشید به آن نمی رسد( و آن سایه بر نار است و در نار وارد می شود. آیا برای

که هر کس داخل آن شد بر خط  ، مقام ابراهیمید ندای مرا از حول آن ب ل د امنمانند خودتان مخلوقند؟ ...ای اهل عرش، بشنو

این  ( خدایا جای دادم )سکونت دادم(17از اهل باب است و هر کس نافرمانی ورزید بیرون از آن می ماند . ..)ابراهیم ،قائم

لعینم را در وادی غیر ذی حق. خدایا افئدۀ مردم را به او متمایل کن. و اهل او را روزی ده از ثمرات حقایق برای عهد قرةا

 اکبرت. 
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، سی از قیر داغ برایشان آماده شده( در آن روز مومنین می بینند جایگاه مجرمین را در نار در حالی که لبا01...)نحل

ارض را باالی آب و  د است جایگاه سکونت آنها در تابوت.)دین قبل( ...ای قرةالعین،صورتشان را آتش می پوشاند. چه ب

آسمان ها را پایین هوا حفظ کردیم. )هوا عالم امر است و ماء در زمین است یعنی در عالم خلق است. این دیانت بین ماء و 

 هواست.(

جام کافور در دستان غلمانی از اهل آن باب قائم در بشنوید ندای مرا از آن آب طهورلمتحرک )آیات( در آن  *ای اهل عدل،

جناب مال  –بیرون می آید و در دست آن غلمان است  -حضرت بهاءو(هل–حضور خدا. )چشمه ای که از زیر سدرةالمنتهی 

یست. نحسین یا یک رتبۀ پایین تر از مقامات خود حضرت اعلی که از اهل آن باب قائم است( : من و(هل هستم که جز من الهی 

ای مال انوار، بندگان من، بروید به سوی ارض طیباء )صدر ذکر، آیات نازله از قلم حضرت اعلی( پس حس کنید آن بو را 

از نفس باب )حضرت باب و حضرت بهاءو(هل  )دریافت حقیقت از طریق جستجوی قلبی است نه مغزی( از یوسف و برادرش

ما را و ش به اذن خدا او با شماست از کلمه اکبر روح و(هل. پس هر جا باشیدرا از نفس باب حس کنید( و سهل انگاری نکنید 

به وسیلۀ آیاتش به وطن خودتان باال می برد و او حق است  و اودر باب علّی مقصود است. )حقیقت وجودی ما آشکار می 

یق باب می توانید برسید. از طریق شود نه این که به چیزی بیرون از خود برسیم. اگر می خواهید به بهاءو(هل برسید از طر

 (رسید. -باب–و برادرش  -بهاء-آیات نازله از قلم حضرت اعلی می توان به عرفان یوسف

 

 )ابالغ امر جدید به دیگران بر حسب میزان درک و پذیرش آنان و مقام مبلغین( سوره ابالغ-88

رُّ َو ِجئنا بِبِضاَعةٍ  أهلَنَا أیَُّها الَعزیُز َمسَّنا وَ  فَلَّما َدَخلوا َعلَیِه قالوا یا" ُمزجاٍة فَأوِف لَنَا الَکیَل َو تََصدَّق َعلَینا إنَّ هللاَ یَجِزی  الضُّ

قیَن"  الُمتََصدِّ

پس برادران به حضور یوسف رسیدند و عرض کردند: ای عزیز، ما و خانواده مان دچار بیچارگی شده ایم و بضاعة اندکی )

 . خدا به صدقه دهندگان پاداش می دهد.(به عنوان صدقه. هآورده ایم. تو به ما بسیار بد

ای مومنان، این کتاب را خدا بر من نازل کرده به حق اکبر و من هم به اذن خدا به ذکر اکبرم نازل کردم. و هر کس در حق 

ل ارض، این ورقۀ قرمز من و ذکر اکبرم مقامی جز عبودیت قائل شود خدا در یوم معاد او را در نار می سوزاند. ...ای اه

لقی از امر مقّدر الهی است )حضرت اعلی مانند یک برگ سرخ رنگ هستند که بغ و خ  له به وسی روییده به روغن افئده، ص 

و به امر مقدر الهی خلق شده  م بابیت از عالم مشیت نشأت گرفتهو یا مقا . یعنی آیۀ حق در دل ماستروغن افئده روییده اند

ارض، بشنوید ندای مرا از لحظات و نگاه های این پرندگانل در حال حرکت بر روی برگ های سفید : من و(هل  اند.( ای اهل

عالم امر و  ،و پرنده هایی روی آن برگ سفید در حرکت اند. سفید ر آن برگ قرمز ، برگ سفید هم هستهستم. )عالوه ب

بان آنها سخن می گوید: من خدا هستم.( ...پس باز گردید به سوی و پرندگان انبیای الهی هستند و خدا از طریق ز مشیت است

قبل از این که موت بغتةً به سراغ شما بیاید. در آن وقت غیر از تسلیم شدن به موت راهی ندارید.)چیزهای قبل را رها خدا 

دن( اگر ما بر مومنین، بابی همه مجبوراً وارد می شوند.( و سنّت پیشینیان در مورد مجرمین اجرا شد. )تسلیم موت ش -کردن

از آسمان باز کنیم انفس آنها استکبار می ورزد و در بارۀ ذکر فکر می کنند که او بر امر ساحر بزرگی است. )سنت اولین 

در باره پیامبران( ما در آسمان )دین(، برج هایی در نقطۀ استواء در دو دور )دو دایره، دو ظهور پی در پی( بر مرکز باب 

 تا اهل علم از هیأت و شکل آن کمی کسب فیض کنند بر نقطه سواء. )در جای درست(  ،دیمقرار دا

جر ( و ما تو را از همه شیطان ها حفظ کردیم مگر کسی که آیات کتاب را در انفس مومنین سرقت کرد و او مخفیانه و 10)حل

مثل یحیی ازل( . ای قرةالعین،  .نه از خارجغیر آشکار در آتش است. )ناقضین عهد و میثاق، امر از داخل صدمه می خورد 

بر آیاتی که خدا در باب مقدر کرد. )آیات به طرف آن )شیاطین داخلی( تیر پرتاب کن. با تیر آیات از شهاب های سنگین 

مربوط به عهد و میثاق و بشارات صریح به ظهور حضرت بهاءو(هل  یا جانشین منصوص( هیچ چیزی نیست مگر این که خدا 
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و ما فقط به اندازۀ الزم نازل می کنیم. ...و ما می دانیم که اهل ارض در  نجینه ها و مخزن آن را قرار دادهم الکتاب گدر ا

...ای اهل ارض، امر ما را به همه ابالغ کنید بر سّر  چه سبیل هایی سفر می کنند )در چه افکار و احوالی به سر می برند.(

حق. خدا برای مبلغین باغ هایی از قطعات یاقوت آبدار مقدر کرده و در آن بهشت ها آسمان )و نه آشکار( از اللفل قائم حول 

تعداد زیادی دین دیگر هم هست.( و  هایی مطابق این آسمان. )ظهور حضرت بهاءو(هل ظهور کلی است  ولی در این کور،

، پیامبر آن دین( و قمری به صورت ابداع کرد بر مرکز هر آسمانی خورشیدی بر هیکل تسبیح )مشیت اولیه، مظهر امر

)ائمه و جانشینان( و بروجی بر شکل تهلیل  شین منصوص( و نجومی بر شکل تحمیدتقدیس )مقام اراده، اول من آمن، جان

)مومنان در رتبه های مختلف( که خدا را تسبیح می گویند بر أقطاب در مراکز خود )به پیروی و یا به شیوۀ باالترین مقام 

. در هر رتبه توسط قطب آن رتبه که در مرکز است خدا را تسبیح می کنند.( و از خدا ه حالت مرکزیت هم داردروحانی ک

طلب غفران می کنند برای مبلغین که به امر الهی به هدایت مردم می پردازند. ...ای اهل عرش، بشنوید ندای مرا از حول 

ای اهل فردوس، بشنوید ندای مرا از خورشید ر ام الکتاب مستور است. آن )دین( آهن گداخته به آتش پنهان در قلب ذکر که د

بر خط اکبر که می فرماید: من خدا هستم و درخشان در قعر دریای هفتم )فرشته هفتم، حضرت بهاءو(هل ، مرحلۀ فناء فی و(هل( 

ی بخشیم و در جنت عدن گناهانش را م ،را هر کس به طریق عبودیت به قلبش خطور کند شأنی از شؤون این کلمه اکبر

انند مو بر باب مقدر کردیم از میوه هایش که حوریاتی هستند  با پرندگان بهشتی به شکل طاووس  برایش درختانی می کاریم

نهل عقل، با مردم سخن نگو و بر آنها  مروارید سفید پنهان )تخمی که در درون آن حقیقت پنهان است.( ...ای قرةالعین، بر ک 

و صریح نگو ،همان طور که بین موحدین شناخته  آن هم پنهانی و رازگونه بگو )که برایشان قابل درک است.( کلمه معروف 

شده است. ما )در این ظهور( زمین )دین( را به اسم کلمه اکبر )حضرت اعلی( قرار دادیم که روزیل شما در آن است. آیا 

آیات آب رحمت نازل کن تا مردم به انفس خود بنوشانند بر خط قیّم  غیر از و(هل رّزاقی دارید؟ ...ای قرةالعین، بر اراضی

و ما خلق کردیم انسان )باب( را از صلصال خاک )گلل کوزه گری: خاک + آب( در  ای کلمه اکبر در میقات یوم معلومبر

علما( آتش پنهان از  دست حکیم بر حول دریاهای ماء )این ماء در حول نار است( و واجب کردیم بر جاّن )پنهان کننده ،

شجرۀ سبز را )عالم قدر، و نه قضا، هنوز آشکار نشده( که پیرامون باد داغ کاشته شده. )در دل این دین هم ابلیس پنهانی 

وجود دارد ولی هنوز آشکار نشده.( مالئکه را حول ذکر خلق کردیم و امر کردیم به آنها که به باب رحمن سجده کنند از 

ازه تصلی است. پس سجده مالئکه به غباری برخاسته از این ارض بود. )ارض، حضرت باب هستند. روی محبت که هدف ا

و ابلیس چون استکبار کرد به خاطر کفرش  بر امری از ذکر برای خداوند قدیممالئکه فقط غباری از آن حقیقت را فهمیدند.( 

ب و باب را گشودیم به وسیلۀ با نوشته شده ای به اسم ناررجیم شد. ای ابلیس، خارج شو )از بهشت( زیرا تو در کتاب ف ّجار 

)نقطۀ  ی حضرت بهاءو(هل( با سؤال از هاءبه اذن خدا در مسجد حرام )که تا حاال ورود به آن حرام بود. حریم الهی بود یعن

ه ان هم ابالغ کنیم و بو بعد پاسخشان را به دیگر مشیت اولیه از حضرت باب سؤال کردمشیت اولیه. حاال می شود راجع به 

هر حقیقت( ...این صراط بر )جو به مشعر فؤاد از آن مداد.( )ابالغ کلمههمه قلوب پاک برسانیم.( بر رّد در کلمه برای ابالغ 

در ام الکتاب به شکل تثلیث حول نار )مقام حضرت بهاءو(هل( مکتوب است. )عناصر چهار گانه را می توان به سه  .من است

ی . ولی آب محرارت متعلق به آتش است نه آبنست وقتی آب به صورت بخار باشد. وا را یکی داتا تقلیل داد یعنی آب و ه

خواست شیطان در  تواند آن حرارت را در خود ذخیره کند و در هوا به صورت بخار آب و ابر در آید و بر زمین ببارد.(

 7قرار داد. )حروف اثبات حرف  7جحیم را مورد متوکلین حول باب انجام نمی پذیرد. ...خدا به صرف حکمت خود باب 

 حرف است: یحیی ازل( بر سایۀ بهشت ها 7و سایۀ آن هم که حروف نفی هستند  : علی محمد یا حسین علیحرف است

 )ظاهرا مومن هستند.( به حکم دو خورشید )باب و بهاء ( در حرارت نیران نابود کننده و سوزاننده موجود شده اند. 

از سّر در عمق دریا، )ای کسانی که به وجود اسرار آگاه شده اید و می خواهید بشناسید( بشنوید ندای مرا از *ای اهل غلبه 

. خدا برایش قلبی مانند نور خورشید و ماه قرار داد. قطب و مرکز اقدس آن دریا ایستادهآن حوت )حضرت اعلی( که در 

و او در باب و رتبه عبودیت الهی  رش آن دریا را روشن می کند)فاعل و منفعل، غیب و شهود، خورشید و ماه( که با نو

 است. 
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*بگو خدا به من وحی کرد که من و(هل هستم و تو را خلق کردم تا بگویی به اذن خدا در ارض مصر وقتی حیتان بر تو داخل 

اند که  عزیز یعنی هنوز نشناخته شدند. )وقتی برادران پیش تو آمدند. ( بگویید بر باب: ای عزیز، )وقتی به تو می گویند ای

ّر و سختی و بال رسید و ما برای تو بضاعت اندکی تو همان یوسف هستی و فکر می کنند عزیز هستی(  به ما و اهل ما ض 

 و  آورده ایم از آیۀ باب. پس به ما پیمانه و کیل کامل بده. )به ما زیاد بده. ظهور حضرت بهاءو(هل را بده( با ترازوی عدل

کن بر ما )مصداق را به ما بده( آیۀ اکبر را. همان طور که قبال به ما صدقه کردی با دادن آیۀ توحید )حضرت محمد( صدقه 

و اولیای او )امام ها( )ظهور حضرت بهاءو(هل را به ما بده همان طور که قبال هم حضرت محمد و ائمه و دیگر پیامبران را 

ی ظاهر شدن مصداق آن در جهان. حال ما یک کار کوچک انجام داده ایم  تو با وجود عدم لیاقت مردم آوردی. تصّدق یعن

 مصداق کامل آن برکت عظیم را به ما بده.( 

 

 البدیع هستند.( و(هل االکبر انسان و ذکر   ،ی)حضرت اعلسوره انسان  -89

 َهل َعلِمتُم ما فََعلتُم بِیوُسَف َو أخیِه إذ أنتُم جاِهلوَن؟" "قالَ 

 رانش پرسید آیا می دانید در حق یوسف و برادرش چه کردید آن وقتی که ناآگاه بودید؟()یوسف از براد

ّل و ناخالصیل  إعراض را دور کردیم که تحقق حکم کتاب در لوح ثواب است.)تحقق وعده  ما از دل مومنان از اهل باب غل

جر-قرآن ط به فق .هیچ غم و غصه ای مبتال نیستند( ایشان حول باب بر سریرهایی رو به روی هم می نشینند و به 10و  17حل

ر ذکرو(هل االکب ،نوید ندای مرا از لسان این انسانبش ،مشغله ای ندارند. ...ای اهل ارض ذکر باب مشغولند و غیر از حب باب

ب حل تفرید)تجلی وحدانیت الهی(  یت ب از خدا به فصاحت سخن می گوید. ... به راستی هیچ کس نیست که حولالبدیع که بر ش 

)=حضرت اعلی( حرکت کند مگر این که کلمه رضوان در بارۀ او تحقق یابد. ...ای مالء انوار، انفس خود را خارج کنید از 

ه اید. حاال . از ال به إاّل رسیدقائم )از نفی به ثبوت رسیده اید آب ثبوت بعد از نفی و بایستید برای خداوند علّی وحید حول أللف

 رید و به و(هل برسید.( از این مرحله هم بگذ

یف )مهمانش75تا51جر )سوره حل  مبشر( بر کلمه ای که مصدق است بعد از  -( ..ما بشارت دادیم به کلمه خود ابراهیم به ض 

او.)به حضرت محمد که مبشر ظهور کلی الهی هستند.( و ما نجات دادیم لوط را)محمد( به اذن خدا و ظالمین را به حرفی از 

آنها را به ارض مقدسه )؟( باز گرداند. ایشان به  ،کردیم. اهل مدینه )مسلمین؟( به سوی حق آمدند ولی بابکلمه اکبر هالک 

حق مهمان من هستند و در کتاب و(هل حول ماء نوشته شده اند)پیرو آیات شمرده می شوند( . ای اهل ارض، خدا به شما توصیه 

باب  و واردین در این آسمان و توجه نکنید به هیچ کسی ب به سمتکرد که بگذرید )عبور کنید( بر خط کشیده شده حول با

مظهر  -حول قسطاس اکبر ایستاده اند. )حضرت محمد مبشر هستند و نه همان کسی که دنبالش هستید.( وقتی که صیحه )فریاد

ی آیاتی برا ،ن بابشما پست می شوند. در جستجو و دقت نظر در آ ۀوقت به حکم کتاب اشخاص عالی رتب امر( بیاید، آن

تراشیدند ( برخی از مردم از جبال خانه هایی 02اولوالبصائر از اهل سطر پنهان است که حول نار پنهان هستند. ...)حجر

( خدا اسم تو را هفتی از کتاب )نوشته( قرار 07، عالی رتبه های آنها پایین مرتبه شدند....)حجر .پس وقتی که امر حق آمد

ثانی، یکی از از آن دو تا تویی(. ...)حجرداد و حرفی از دو  ن  الم  بعاً مل ( ای قرةالعین، رّب خود 99تای مذکور در قرآن )س 

را عبادت کن و بنده اش باش تا وقتی که موت بیاید. )در قرآن:تا یقین به نزد تو آید.( آن وقت تو فوق عرش در صف ساجدین 

( خدا مقدر کرد نطفه را از انسان برای انسان و امر محتوم 9تا1.)نحلاز اهل عماء نزد خدا مشکور و سپاسگزار هستی. ..

و أنعام را خلق کردیم بر شکل طلسم برای ( واقع شد از بین دو آب به حکم کتاب.)حضرت باب انسان کامل است ولی بقیه:

را هدایت می کنند و دم انبیاء مر -شما )چهارپایان مثل اسب و قاطر و خر که مردم را در رسیدن به مقصد کمک می کنند

:با پشم آنها گرمی و سردی را برطرف می کنید.( و از آنها 5( با برخی از ایشان گرمی را دفع می کنید.)نحلفایده دارند.

و قاطر را به صورت واو و خر را به شکل ارض تا در سفرهای خود  خدا اسب را از مرکز باء قرار دادبهره مند می شوید. 
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ی و(هل( مقصد و هدف راه، رسیدن به حول نار است که مورد آرزو لو بر ذکر )در قرآن:ع   ر آنها شویدبه سوی و(هل سوا

 . جمادات ما هستیم. ناقه و نحل، رسول هستند.(اند که در پرتو باب رشد می کنند است.)نباتات :مالئکه

این  ،دانستید که چه کردید با آیۀ باب آیا :ا بگو)برادران( .پس به آنه ( ، اهل افئده به حضور تو رسیدند*ای قرةالعین، )باب

منفعل در برابر فاعل( وقتی  ، خواهر والیت )حضرت باب خواهر والیت هستند. حضرت بهاءو(هل خود والیت اند.نور اکبر

 شما از قبل به یوسف و برادرش از اهل صحو در ل ّجۀ دو محو مکتوب بودید؟ )مسلمین یا اهل صحو گر چه به یک رتبه

ین:–ایمانی رسیده اند  که  یمقام باب و بهاءو(هل را نشناخته اند. شما از قبل به جهت ارتباط ولی به رتبه محو نرسیده اند. محو 

، اهل صحو و هشیاری در دو دریای محو نوشته شده بودید. در عین حال که پهلوی یوسف و با یوسف و برادرش داشتید

ز اهل محو و در رتبه محو باشند ولی مقام آنها را نشناختند و در رتبه پایین تر صحو برادرش قرار داشتند و می توانستند ا

 قرار گرفتند.(

 

 (سه مقام حضرت اعلی) سوره تثلیث -91

 َن"الیُضیُع أجَر الُمحِسنی إنَّهُ َمن یَتَِّق َو یَصبِر فَإنَّ هللاَ  ذا أخی قَد َمنَّ هللاُ َعلَینا یوُسُف  قاَل أنَا یوُسُف َو ه "قالوا َء إنَّک اَلَنتَ 

براستی که تو خودت یوسفی ؟ یوسف گفت: من یوسفم و این)بنیامین(  برادرم است. خدا بر ما منّت گذاشت.  ) برادران گفتند

 او هر کس را که متّقی و صبور باشد پاداش میدهد و اجر محسنین را ضایع نمی کند.(

جر اب راهیم هستند.) حجر = منزل. آیات نازله از جانب حضرت بهاءو(هل ( که روییده این آیات برگ هایی از درخت خلیل در حل

اند. این قصبه یاقوت )یا قطعه؟ ،تکه ای از( است که در ارض قدس کاشته شده. این، کلمۀ تسبیح است )عالم مشیت، مشیت 

 شهود ما رسیده ( و فوق طور نطق اولیه( که روییده از شجرۀ تکبیر ) قضاء، عالم شهود. حقیقت مشیت در رتبه تکبیر به

( اوست که 14... ذکر، این عبد، در قرآن بر کلمه حق است ولی مردم نمی دانند  و در نقطۀ نار پنهان است. ...)نحلمی کند. 

. از آن است: شجرۀ فؤاد )حقایقی که از دل مومنان بیرون می آید، گروه سابق به ز آسمان آب رحمت نازل کرد )آیات(ا

که در حول باب ، دیگران را می چرانند( و از آن است این نوشیدنی )آب رحمت را می آشامیم، گروه مقتصد(  خیرات

ر کردیم و تحت اراده شما قرار دادیم تا زرع را رشد دهد و برویاند در  آشکار استمسطور و  و ما آب را در دستانتان مسخَّ

ب باعث رشد شما می شود. در مراتب و مراحل مختلف: اول زرع بعد ، آآنجا که هر قد ری به قضاء می رسدسّر اکبر. )

و نخیل را فوق سّر مستسّر از سطر و کل  ر مقنَّع بالّسرّ تون را حول سطورتبه( و زی 1زیتون بعد نخل و بعد کل ثمرات. 

ه شما داد تا از آن گوشت صفات و بر کرد.)دین باب( ثمرات را حول سّر مقنَّع از دستان ذکر. خدا برای شما این بحر را مسخّ 

را بخورید. به اسم خدا. )اسم خدا را ببرید( .قسم به جانم، تو ستاره کتاب هستی و خورشید آسمان و برق عماء .)سه نوع نیِّر 

 هستند :ستاره، خورشید، خود نور. حضرت باب هر سه این مقامات را در دل خود دارند.

ّر بر سطر مربع )رکن بابیت یا  عالم عماء پر شد از ن عماءل ذکر ولی مردم نمی داننداز فضل کتاب مگر أللفی بعد از سّر م ستسل

م دار است .وقتی  ث ل ، یک الف کج و خ  مقام قضاء ( که در ام الکتاب، أللفل معطوفه است. )الف معطوفه یا الفل ل یِّنه و نرم یا م 

ه می شناسند( کسانی که کتاب را تصدیق کردند ولی به ذکر کفر مظهر امر ظاهر شد مردم در حد اندکی از همان الف معطوف

آنان را محتجب و محروم  ،ورزیدند به زودی سقف بر سرشان خراب می شود به عدل. مالئکه آنان را می میرانند. اشارات

خدا برای مومنین . (1280تا وقتی آسمان ها و زمین هستند. تا حین ) ،هنم شوید تا همیشهداخل ابواب ج می کند از نزد باب.

در دارالسُّرور از چیزهای مقدس هر چه بخواهند قرار داده که آنجا را پر نعمت می کند با تغییرات. )نعمت = تغییر = رشد( 

هیچ کس حریص نباش. خدا کسی را که از راه طاغوت پیروی کند هدایت نمی کند. امر ما چنین  ...ای قرةالعین، برای هدایتل 

 اده )آوردن دینی( کنیم که در کتاب، مقدر کرده ایم، می گوییم باش . پس  در سّر این باب مکتوب می شود.است که هر گاه ار
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به ای اهل سالم )مسلمانان( ، ندای مرا بشنوید از این نقطۀ س رائر )باطنی و پنهان( در یاقوت حمراء که مشاهده می شود 

منقَّش شده از زبان نفس ب د وی )حضرت محمد( از اهل بادیه مغربی جواهر اهل عماء و اطرافش با قلم الماس اشعار عربی 

بر امر محمود. )توصیف کتاب قرآن: یک یاقوت قرمز است که  که بر مشتی از خاک باب در جّو آسمان از سالم مستقر شده

الماس اشعاری نوشته و اطراف آن هم با قلم  اف آن یاقوت ،جواهری دیده می شوددر دل آن نقطه حقیقت پنهان است و اطر

شده. کتاب قرآن مثل یک شعر عربی است که در وصف دو ظهور از زبان حضرت محمد نوشته شده( :من خدایی هستم که 

بهشت ها را برای اهل بهشت.)حضرت بهاءو(هل به وسیله حضرت باب هم  ،خلق کردم از کلمه خودم این جوان عربی علوی

نور شمس حقیقت در کلمه و کتاب او.) بهشت برای اهل رّد ابداع کردم،هنم را از سایۀ جنت و هم نار را خلق کرده اند.( و ج

 به جهنم نمی رسد و در سایه است.( 

*ای قرةالعین، به زودی اهل عماء )برادران( خواهند گفت :آیا واقعاً تو یوسف احدیه هستی؟ بگو بله قسم به ربّم. من شکل 

رم شکل مثلث در صورت ختم است. خدا بر من منّت گذاشت بر دو سّر در دو طور و و این براد مربع در یوسف ب دء هستم

د و صبر کند، خدا اجر محسنین را ضایع نمی کند. ) در  به دو اسم در دو خورشید. هر کس بعداز کتاب به باب ایمان آور 

ز سه رتبه پایین تر هم هست.یعنی ا سلسله مراتب ظهور، رتبه الوهیت باالترین است و اولین رتبه است و در عین حال حائز

رتبه الوهیت ،همان رتبه  1از باال حساب کنیم عددش یک است و اگر از مراتب پایین بشماریم و به سمت باال برویم می شود 

ت و. به همین ترتیب رتبه پایین تر آن که نبکه به غیب و ب دء و مربع هم تعبیر کرده اند والیت الهی است که مقام یوسف است

که مقام برادر یوسف است و به ختم و شهود تعبیر می شود  1می شود و اگر از مراتب پایین بشماریم  2است از باال عدد

می  12=1×1کرده اند. که این دو با هم می شوند :ب دء و ختم یا اول و آخر ، غیب و شهود، باطن و ظاهر، الف و یاء... . 

 12، خلق صورت گرفت. همان جا غیب و شهود کنار هم قرار گرفتند .آنجا که ماه مشخص کرد 12شود. خدا از همان اول 

 است.  ابر عدد برادرانکه برشکل گرفت. 

اسم حسین علی و علی محمد هم رمزی از تثلیث و تربیع است. حضرت بهاءو(هل هم به تعبیری ترکیب تثلیث و تربیع است که 

رتبه والیت )الوهیت و غیب( هستند که تربیع است. از طرف دیگر  لی در واقع دارایوظاهر آن تثلیث است یعنی نبوت. 

تثلیث در هیکل تربیع  یعنی تربیع محمد است و تثلیث علی است. برای این که چیزی خلق شود سه مرحلۀ مشیت ،اراده، و 

ی اء باشد . یعنی آن سه تا مقدر و پنهان هستند ولباید یک رکن دیگر هم یعنی قضقد ر الزم است. ولی وقتی بخواهد تحقق یابد 

مشیت  آن سه  می افتد. یعنی در رتبه قضاء کهتا را با هم دارد ظاهر می شود و اتفاق  1در رتبه تربیع یعنی در رتبه ای که 

 مقام اول را طی کرده باشد و این رتبه چهارم را هم حائز شده باشد.

 

  سوره ربیع -90

 لَقَد آثََرَک هللاُ َعلَینا َو إن ُکنّا خاِطئیَن" قالوا تَالِلِ "

 )برادران به یوسف گفتند: براستی که خدا تو را بر ما برگزید هر چند ما خطا کاریم.(

تو در طور، نقطۀ باب هستی در حول شجرۀ روییده در ارض عماء )حضرت بهاءو(هل(، و شکل طلسمیّون هستی برای هر 

ح بر صورت تسبی و کلمه عیسویّون در انجیل و زبوری که .)موعود تورات(نور حاکی هستی طور است که از فوق کس در 

بگو من شکل مثلث در قدس عماء هستم که به صورت مربّع نوشته شده ام. )قد ری هستم  .)موعود انجیل(ظاهر و نوشته شده 

ده( اسم منیعی هستم که به تنهایی در نقطۀ حقیقت پنهان که ظاهر ش -غیب که به شهود رسیده - که به مرتبه قضا در آمده

اء= منارم. رمز رفیعی که حول ماء تکثیر شده ام.)آن حقیقت در نقطه نار تنهاست ولی وقتی به ماء می رسد کثرت می یابد. 

...ای  ظهورات الهی، شهود. نار=در حالت غیب ،وحده است. تنهاست ولی در شهود به صورت دو ظهور ظاهر می شود.(

لعین، به سریر عرش نگاه کن. عماء و اهل آن )مومنان( از صدای این خروس عرشی که آواز می خواند بر روی این قرةا
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برگ قرمز روییده از این شجرۀ مبارکه چنان صدا در گلویشان گرفته )یا چنان به خروش آمده اند( که کم مانده خود را بک شند 

ند توسط یک کبوتر عظیم )حضرت بهاءو(هل(، طیور )مومنان( مرا قسم داددر جایی غیر از جایگاه اصلی شان. ...ای سید 

برای بندگان یک لمحه و یک آن، آنها  ،له یک پیامبر الهی( و چون آن ورقاء به من گفت که اجابت کنمیسرخ رنگ )به وس

ضرت بهاءو(هل خواسته هزار سال صبر کرده بودند .)کسانی از ح07را بیرون آوردم از حجره های خودشان که در سینه من 

اره به همان هزارسال صبر کرده اند یک لحظه بیرون می آورند و دوب07اند که اندکی از حقایق را به آنها نشان دهند و چون 

به اندازه یک قطره پاشیده شده. چه که موت ( ای قرةالعین، نظری به آنها بیفکن )حقایق، آیات، افراد( حجرات برمی گردانند.

نزدیک شده و اگر نظر تو نباشد امواتی بر ارض می شوند. ای اهل عماء بشنوید ندای مرا: من عبدو(هل و ذکر اکبر به ایشان 

ق پس آن صع او هستم .چه بر سر انفس شما می آید از صعق اکبر؟ )حال که این صعق کوچک تر شما را به این حال انداخته

یع الهی ساکن آن بودید باز گردید و منتظر امر من باشید از حول أللفل قائم. ؟( به حجراتی که به امر بداکبر چگونه خواهد بود

 )آن حقیقت به زودی از حول باب می آید.( 

آیا برای خدا به گمان باطل، قائل به ربط می شوید؟ در حالی که وقتی برای شما ا نثی را به حق خلق کردیم، )وقتی برای شما 

می فرستیم :کلمه و حوریه( چرا روی هایتان سیاه می شود و خلقت خدا را دوست وحی و آیات الهی را که مؤنث است 

که می فرماید چرا از دختر دار شدن بدتان  50ندارید؟ در حالی که او کار خوب و پسندیده ای انجام می دهد. )اشاره به نحل

مشرکین را )همان وحی که مونث است. ولی می آید؟( خدا برای مشرکین مث ل بد مقّدر فرمود و برای اولیای خود مث ل اعلی 

با دیدن مثل رحمن صورتشان سیاه می شود.( مث ل ذکر نزد خدا مانند مث ل شمس در وسط آسمان است بدون هیچ ابری در 

زۀ از قبل از ظهور نمی ماند.( ...پس چون اذن بیاید به اندا -شباهتی - نقطۀ مقابل خأل است. هیچ اثری أل  همه هوا.)هوا یا م  

و همه در آشیانه های خود که زیر هواست به باب مقابل می  به همان اندازه زودتر هم نمی شودبه تأخیر نمی افتد و  14از  9

ل مربوط به  شوند. )این ظهورات همه پایین هوا هستند یعنی آب. که پایین هواست. خود مظهر امر فوق هواست. این أج 

ب را بر تو نازل کرد تا اهل کتاب در آنچه در موردش در دین اختالف نظر داشتند ظهورات است نه خود خورشید.( خدا کتا

 به غیر حق، آن را بدانند و برای آنها روشن شود.)در مورد موعود اختالف نظر داشتند(

 همین است. این آب را از آسمان عرش نازل کردیم تا مومنین انفس خود را که مرده بود به آن زنده کنند و حیات نزد اهل فؤاد

مثل شیر خالص است بین دو دریا که یکی این ل ّجۀ قد ر )جبر( و ث ل این آبی که ظاهر شده )حیات ایمانی( ای اهل ارض، م  

دیگری این دریای تفویض )اختیار( است و این دو)هر کدام به تنهایی( دو کافر هستند )معتقدین به هر کدام به تنهایی جزء 

ست و او بر صراط قیّم ، او ذکر است که بین آن دو او این أللفل قائم به خط إستلواء (نها حق است.کافرانند بلکه حد میانۀ آ

شیرینی و شکری بهتر تا مومنان به فضل خدا  ،ی خرما و بعضی سبزیجات و انگورهاو قرار دادیم از میوه ها مستقیم است

 رزق شیرین بخورند.

ان حرف هایی را زدند که برادران یوسف گفتند و اعتراف کردند به تقصیر *ای قرةالعین )حضرت اعلی(، اهل عماء هم

اکبر )عدم شناخت یوسف و عدم ایمان به حضرت اعلی( پس ایشان را امروز شرمنده مکن. به زودی خدا شماها را می بخشد 

قابل بخشش است ولی قّوامون باشید )استقامت و جنگ با نفس. شرک به باب  اگر در ارض حرب )ظهور حضرت بهاءو(هل (

 شرک به بهاءو(هل نه.(

 

لَّل است . جالل، ب عد ظاهری و مظهر قدرت و  سوره ُمجلَّل -92 ج  )در سوره بعد اشاره می فرمایند که مظهر امر، سرُّ و(هل  الم 

 ،ظهر امرصفات مردانه است  و سّر آن یعنی جمال، ب عد روحانی و معنوی و وحی  که نماد ویژگی های زنانه است. در م

 هر دو در تعادلند.(

 " تَثریَب َعلَیُکُم الیَوَم یَغفُِر هللاُ لَُکم َو ُهَو اَرَحُم الّراِحمینَ  "قاَل ال
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 )یوسف به برادران گفت دیگر شرمنده و محزون نباشید. خدا شما را می بخشد و او بسیار مهربان است.(

به فضل خود از میان مردمان برگزید و در کتاب الهی سابقون  جال ارض مقدسه )دین باب( :خدا شما راتن از ر 5بگو به 

تن را به عنوان شهدا بر اهل مدینه انتخاب کردیم. بگو به جایگاه های خود حول بیت باز گردید و فرج ذکر را 5هستید. این 

و د ن به ذکر اعظم مااز فضل خدا مسئلت کنید چه که نزدیک است. به فرد چهارم بگو خدا به خاطر قیام کردنت برای ایما

یمان به حضرت اعلی و جزء حروف حی شدن( و در آخرت هم مقام بزرگی داری. )ایمان به ابه تو داد )بهره از رحمت ما 

حضرت بهاءو(هل( قسم به رّب تو که شایسته نیست درنگ و توقف کردن بر مثل این غالم عربی )حضرت باب( که آیات و(هل 

و تو را به فضل خود پاک می کند. ...ای قرةالعین، به جوان عربی قزوینی )میرزا  ب می خواندالبدیع را بر تو از جانب ر

و دید که داشتی مباحثه می کردی در مقابل  ا ورود تو را بر باب اکبر پذیرفتخدمحمد علی یا میرزا هادی قزوینی؟( بگو  

او  .شخص بعیده به تحریک جبال )علما( عا می کردند ازبیت با آن دو نفر که آنها را به سوی ارض خبیثه سیر دادیم و اد

و یا کاری به غیر اراده الهی. به زودی در ارض محشر بر کسانی که به دروغ بر خدا حمله ور شدند نیست  بر عصیانقادر

یراز، )کربال، ورود به دیانت بابی( داخل کرد به بیت مقدس )ش حکم می کنیم. ...خدا امروز شخصی را از ارض مقدسه

عرفان مقام حضرت اعلی یا حضرت بهاءو(هل( و برای او اجر شهدا را مقرر کرد.)در مسیر سیر و سلوک به انتهای آن 

به اذن ذکر داخل ارض مقدس شوید و داخل شوید بر باب به باب.)جناب باب الباب( او اولین مومن  ،رسیده(  ای اهل ارض

رض مقدس آمد پذیرفت.)از کربال یا از دین باب به بیت مقدس یا آن مقام عالی به ذکر و(هل است. ذکر توبه شخصی را که از ا

 بیانات حضرت عبدالبهاء(تحقیق کرد. یا این اشخاص  هویت ) با توجه به زمان نزول قیوم االسماء می توان در موردعرفان( 

. .از یکی پذیرفته شد و از دیگری نهن که به وسیله قربانی تقرب جستند( بر برادرت خبر پسران آدم را تالوت ک27)مائده

)؟ در حرمین )حضرت اعلی( ا مباحثۀ تو را ...خدا امشب بنده اش را )مال حسین( به صراط عزیز خود هدایت کرد. ...خد

رساله بین الحرمین( برای نفس بعیده از واردین از ارض مقدسه دید. پس حجت بر همه عالمیان تمام شد. ...خدا حجت تو را 

ط او به فضل خود نجاتش داد و داخل صر بعد از نزول آیات بدیع تمام کرد بر کسی که بر صراط ایستاده بود )تردید داشت(

، ذکر اکبر از ارض مقدسه خارج شدند و تو را پیروی آنها که برای جستجوی باب .رمود. ...خدا سابقین را موفق کردوسیع ف

کردند در ساعت اول )ابتدای ظهور( وقتی هنوز کسی از امر تو اطالعی نداشت....خدا واجب کرد بر مومنینی که آنچه او 

 .محو کنند با آب فرات انجام دهند ، با آب فرات محوش کنند.)اگر خواستندیاه نوشته انداز قلم ذکر جاری فرموده را با مداد س

تعبیر دیگر: مداد سیاه: تأویل و تفسیر شخصی از آیات که قاطی آیات می نویسند.   .بابی با احکام بهایی نسخ می شود تعالیم

، آیات است و نه تفاسیر شخصی( مالک و میزان معتبمداد سفید: اصل آیات الهی و بدون دخالت نظرات و تعابیر شخصی. 

فرق ایجاد  . از خدا بترسید و میان آنچه خدا از قلم باب جاری فرموده آن ورقه را برای خودشان حبس کنندخدا حرام فرمود 

ود. واقع می شنکنید. همه را خالصاً جمع کنید و با بهترین مداد سفید بنویسید. چه که هر کس بر صراط مورد باز خواست 

دیدم اهل رضوان از باب درخواست می کنند. به آنها قطره ای از آب کافور بپاش تا افئده شان به فضل الهی  ،...ای قرةالعین

شما را به شهادت  دا[]خبر آن باب آرام گیرد. ای قرةالعین، زبان بگشا. وقت نزول کتاب رسید. ای اهل سموات و ارض،

و اولیای او همیشه برایم کافی بوده  که من عبد خدا و کلمۀ حق او هستم. در هیچ حرفی گرفت برای نفس من و شهادت خدا 

 از آن کتاب جز آنچه او می خواهد نمی خواهم.

 قصیرتبرادران یوسف گفتند و اعتراف به ای قرةالعین، اهل عماء)برادران یوسف = بابی ها( همان حرفی را زدند که *

و بلوغ روحانی نرسیده اند ولی خدا از آنها به شرط و شروطی در می گذرد.( بگو امروز  کردند. )حتی بابی ها هم به رشد

خجلتی بر شما نیست. به زودی شما را می بخشد، اگر در ارض حرب محکم بایستید .)در ظهور حضرت بهاءو(هل استقامت 

 ورزید و با نفس اّماره بجنگید.

 )تفسیر برخی آیات سوره نحل( سوره نحل -93

 فَألقوهُ َعلی َوجِه أبی یَأِت بَصیراً َو اتونی بِأهلُِکم أجَمعیَن" ذَهبوا بِقَمیصی هذا"إ
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همه  -دوقتی بصیرت پیدا کردن -باعث بینایی شود. و بعد  ببرید و بر وجه پدرم بیندازید تا )یوسف گفت: این پیراهن مرا

 (خانواده را نزد من آورید.

فئده( قصرهایی بساز تا این که )حضرت محمد( که از جبال )مومنین برجسته، اهل ا ( ما وحی کردیم به زنبور عسل80)نحل

شرقی ،محل و از درخت، تا این که این آیۀ  اعلی، نور الهی( در آن ساکن شود )حضرت تقدیس، آیۀ برقی محل و مظهر

ای بساز تا این جایگاه دور و بلند غربی  و از آنچه سقف دار می سازید )خانه ها( در راه توحید، خانه تهلیل، در آن جای گیرد

 -ختانو در در -رتبه تسبیح-در آن قرار گیرد برای خداوند. )این آیۀ حق یعنی حضرت اعلی را در قصور ساخته شده در جبال

س قّف  -رتبه تهلیل لهی ا . حقایقی را برای مردم نازل کن که در مقامات مختلف معرفتقرار گیرد  -رتبه توحید  -خانه های م 

 باب، که تا از بطون آن زنبوراین  ،خضوع بخور در سبیل این ذکر اکبر باشد .ولی:( سپس از همه اشارات با حالت اطاعت و

، ماءل إکسیر خارج شود که دارای طعم و رنگ های گوناگون است. )حضرت محمد باید همه این حقایق را بخورد و در عسل

بشنوید ندای الهی را از لسان رای ما قابل استفاده باشد.( ...ای اهل حجاب ها، خود همه را به شکلی در آورد که ب وقلب دل

ث ل ذکر مثل طالیی است که به آتش نزدیک  :ذکر من خدایی هستم که جز او خدایی نیست. )هو در قمیص أن ا ظاهر شده( م 

 یب آگاه است و در آن نفوذ کرده(شده و سیّال گشته )مذاب( و به اذن الهی به سوی کل غیوب حرکت می کند. )از همه غ

...ای اهل عرش ندای مرا بشنوید از حول ضریح ) مظهر امر( از زبان این شجرۀ پر برگ روییده در طور رفیع، با ورقاءل 

ربی ) جهاد با نفس( یا زرد منیع )از مقام مشیت خود به رتبه اراده در آمده ( : من و(هل هستم و هر کس  در  راه ذکر متحمل ح 

ادن مالی )گذشتن از مقام دنیوی( شود برایش جنّت عدن و رضوان را مقدر کرده ایم. ...ما در قیامت ارض را به امر ذکر د

و گر نه ارض برای اهل آن داغ وسوزان می شود. ...خدا برای  و آن را نگه می داریم با دعای اوبه حرکت در می آوریم 

ح بود بعد نفس آفریده شد که زوجی برای روح است. ( و خدا نساء مومن را شما زوج هایی از نفستان قرار داد.)اول رو

لَّل جز حقیقت را نگویید. از خدا بترسید  ،برگ هایی از درخت سدر در حول باب قرار داد. ای مومنان ج  و در بارۀ سّرو(هل  الم 

ا با اهل عماء بست. )یک تعبیر: اگر سّر ورقاء ر عهدل  )سّر جالل می شود جمال. جمال ب عد روحانی و مؤنث است.( خدا

. حقیقت مظهر امر الهی ایمان آورندورقاء مذکر باشد، سّر آن مونث است یعنی ورقة. یا: خدا از اهل عماء عهد گرفت که به 

 طالب رائحه طیبه باشند از هر گلی انتشار یابد. (

لمات، لباس نسمات بپوشان. )لباسی که فقط بویی *ای قرةالعین، تو هم مثل لحن حبیب نزد عرش سخن بگو )رمزی( و بر ک

از حقیقت را بشود از آن استشمام کرد ولی خودش دیده نشود. مثل لباس یوسف. بوی حقیقت را برسان( خدا ندای تو را در 

 ورقای حمراء به صورت غیر عریان دوست دارد. 

که محتوم بودم. من عرش بهاء هستم که باالی  ستممن همان نقطۀ شعله ور سرخ رنگ دورزننده حول خداوند آفریننده آن ه

ع ظهور، یاقوت قرمز،مقام قضاء و ظهور( فوق طورم محمل طلو محل طلوع یاقوت سیّال او )مثل همان مثال طالی سیال،

ه سناء را ءو(هل( ک)بسم: الباء،بهاءو(هل. الّسین،سناءو(هل. المیم: مجدو(هل یا ثنا و همان مقصود هستم. من نور )سناء( از ثناء هستم.

فقط نفس ثناء درک می کند.)ب عد روحانی متعالی حضرت را فقط رتبه پایین تر وجود خودشان درک می کند.( ...ای اهل 

، مثال هایی ناسب دیده می شود. و در این آیاتارض، خدا سّر این باب را عمیق قرار داد و برای وصف آن زبان عربی م

 او حق است و مانند هیچ چیز نیست. )مث ل : صورت و .ساجدند. ...برای خدا أمثال نزنیدباب برای خردمندانی است که حول 

ه عدل و ب د : یکی از آنها قائم بر امر است، شما آن مث ل نیستید. ( خدا مثل  زد در مورد دو مرمثال الهی است. شما مث ل نیستید

خوب قائم  نار به سوی نار خوانده شده. )دو مردی که یکی بر امرل و دیگری بر نار است و به وسیله  و احسان امر می کند

و به صراط مستقیم هدایت می کند و دیگری پیرو شیطان است.( پس کدام یک است و هر چه موالیش می گوید انجام می دهد 

داش( صراط مستقیم را از این دو بر حق هستند اگر شما حرفی از کتاب را می دانید؟ خدا امروز برای بنده اش )به عنوان پا

همان کسی که در  ،امل به اوامرش باشد دو باغ دادهاز ورقه ای که با رنگ سفید نوشته شده قرار داد و به بنده ای که ع

و بر همان عبد که حامل جام آب است جامی از آب کوثر پاک را هم داده.)شد  تقیم است و کار نیک انجام می دهدصراط مس

م، دو باغ، جام آب کوثر( ...ما خارج کردیم شما را از بطون )حضرت محمد که در بطن خود حقایق سه چیز: صراط مستقی
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و امت را پروراندند حاال شما و مومنان را از آن خارج می کنیم( برای نصرت حق در یوم ذکر )تا باب را یاری کنید(   و 

سمان تحت ی آما طیر را در فضار میزان مستقیم شاکر باشید. برایتان گوش و چشمها و افئده را مقدر کردیم تا به درگاه ذکر د

پس چه کسی جز خدا می تواند آن را نگه دارد )آن باال. طیر همان مومنان مذکور در قبل هستند. (  .اراده خود در آوردیم

 یوم و(هل بسیار مس )حضرت بهاءو(هل( از مطلع باب....ای ساعت فجر )حضرت اعلی(، ذکر کن اسم ربّت را قبل از طلوع ش

نزدیک شده است. ...ای اهل عرفان قیام کنید از حول قبر )جایگاه ایمانی قبلی( و بشنوید ندای مرا از این لباس آغشته به 

تیر از جانب اهل شرک از بندگانم. من با دو کارد کشته شدم و با دو شمشیر ذبح شدم و در دو 1444خونم و پاره شده با 

 در دو مقام سخن می گویم. )وحدت باب و بهاء( ارض بر خاک افتادم و 

*خدا به من وحی کرد  یک نخ و رشته از آن لباس رنگین شده با خون پاک را )یک حقیقت از مجموع حقایق بسیار زیاد ( 

که: من خدایی هستم که جز من خدایی نیست. ای اهل فردوس )برادران یوسف، مومنان(، پیراهن مرا که آیۀ این ذکر اکبر 

.شما دیده تیزبین و حق بین در دل مردم بیدار شود . بعد او به شما توجه می کند و معرفت است )آیۀ حب است. این محبت 

پیدا کنید.( ببرید و آن را بر صورت حّجت، امامتان )یعقوب، حضرت بهاءو(هل( بیندازید. تا او به شما نظر کند به بصر شما.)نه 

یش را برگردانده یا به شما نگاه نمی کرده. باید چشم شما باز شود و آیۀ محبت در دلتان بیدار این که کور بوده بلکه از شما رو

شود تا آماده نگاه او شوید.( و انشاءو(هل دیده شما در آن باب تیزبین شود. )به اندازه استعداد و توانتان از شما انتظار داشته 

ید ساعت نزدیک است؟ من بیت هستم که برافراشته شده. من مصباح باشد.( ...ای قرةالعین، بگو من ساعت هستم. نمی دان

)نور الهی( در مشکات هستم که نورانی ام. من نار )ظهور( در نور )غیب( هستم بر نور طور که در ارض سرور حول نار 

خود )برادران و ، به مومنان از اهل آسمان ها و زمین بگو با همۀ خانواده قرةالعین.)غیب در هیکل شهود( ای مخفی ام

اوند ( به اذن خدخواهران دینی( نزد من بیایید . همۀ آنان که از اهل محو هستند بر جمع )آنان که به مقام فناء فی و(هل رسیده اند 

 . پس خدا اراده کرد جزا و پاداش شما در این باب اکبر باشد. )پاداش شما عرفان و ایمان به اوست. (علیّ 

 

 سوره اشهار -94

 إنّی اًِجُد ریَح یوُسَف لَو ال أن تُفَنِّدوِن" ّما فََصلَِت العیُر قاَل أبوُهمَو لَ "

 ست.(عقلم زایل شده ا می شنوم . اگر نگویید که ) و چون کاروان به طرف کنعان به راه افتاد یعقوب گفت من بوی یوسف را

جرۀ سرخ رن ز عقیق آبدار )کلبۀ گ شده از قطعه ای اای اهل عرش، حول عرش طواف کنید و بشنوید ندای مرا از آن ح 

ساجدید : من آفریدگارتان هستم در خلقت، بر خط قائم در  ز اشاره و حدود است . اگر حول عرش( که برتر ااحزان یعقوب

، راه شناخت حضرت ت به سوی من. )ایمان به حضرت بابحول آن ماء و من بر عالمیان گواهم. این ذکر، سبیل منقطعین اس

و بندۀ کلمه الهی  من و هم او هر دو بندۀ خدا هستیمءو(هل است.( ای اهل ارض و سماء، خدا و شما را گواه می گیرم که هم بها

و هر کس جز این بپندارد خدا و مالئکه و مومنان او را لعنت می کنند و حکمی  شما را به دین خالص فرا می خواندهستیم که 

خدا از پوستل أنعام )چهارپایان( ،لباس محدودی برای مردم مقدر کرد و از پشم و کرک  (04جز آتش دوزخ ندارد . ...)نحل

( که میقات است .)پوست، سطحی ترین بخش هیکل وجود 1280، تا آن حین )ها که علومی هستند برای اهل دنیاو موی آن

دین  -بران می آورند برای اهل دنیا. این علومی که پیامدهد ک زمان و میقات خاصی جواب میاست .احکام هر دین تا ی

ثل آن را هم در عرش آفریده...خدا برای هر چیزی که خلق کردهکفایت می کند.(  -1280تا سال حین  -فعلی و این شیئ  ، مل

این نمونه، سایۀ آن وجود  که می بینیم سایۀ آن است )یک همزاد در عرش آفریده شده که آنچه می بینیم نمونۀ آن شیئ است.

( در کتاب الهی همه چیز به صورت زوج آفریده شده.)در ناسوت و در ملکوت .غیب و شهود( ی در ملکوت است.قیقح

...مردم نعمت خدا را مانند خورشید در باالترین نقطۀ آسمان شناختند و بعد آن را به هواهای شیطانی انکار کردند. مرا چه 

من حکم  ؟ )من کجا و این ها کجا( به زودی خدا بین آنها و بین قرةالعینل می شود و این مشرکین از اهل کتاب را چه می شود

انسان کامل. ...خدا در یوم فصل از هر امتی یک شاهد بر اهل ارض مبعوث می کند و  می کند از طریق این غالم عجمی،
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. ری شاهد امت خودش استاین ذکر شاهد از طرف خدا بر خلق است از آنچه در پنهان و آشکار انجام می دهید. )هر پیامب

( در آن روز گناهکاران شرکای خود را که غیر خدا برای شما باید به موسی جواب پس بدهید.حضرت مسیح فرمود ای یهود 

( . ما دعای آنها 10)أعراف ابشان را دو برابر کنخود گرفته بودند می بینند و می گویند این ها باعث گمراهی ما شدند. عذ

)حّب، محبت رام و دو برابر عذاب فرو فرستادیم.  ... به عهد الهی در بارۀ ذکرش وفا کنید و آیۀ احدیه را مستجاب کردی

بعد از محکم شدن آن نشکنید.  (واقعی بعد از شناخت ایجاد می شود. به عبارتی بعد از شناخت حقیقت، آن را انکار نکنید

بت و عهد الهی  الهی در حق آن خطیر و عظیم است زیرا سرّ  بت: را نفروشید به بهای اندکل اشاره و توجه به جل و طاغوت )جل

ن یا که در ظاهر هم طبی سود. دو نوع شیطان و معرض داریم: إنس یا طاغوت  ،افسونگر بت، کاهن، غیان می کند. و جل

)ابواب: حروف  جبت که اعراض او پنهان است و در ظاهر مومن است.( ...ما درجات ابواب را به قدرت الهی بلند کردیم.

حی، حضرت باب و بهاءو(هل، شؤون مختلفۀ مظهر امر که از آنها به چهار مالئکه هم تعبیر شده یعنی جبرئیل، اسرافیل، 

میکائیل،عزرائیل.(و این ذکر همان است که نزد حکیم، علیم نام دارد .)حضرت باب از طرف حضرت بهاءو(هل حکم صادر 

برای کسانی ...خدا مقدر کرد أمثال را  ند مانند این است که ما اهل بیت را زیارت کرده.می کنند.( و هر کس او را زیارت ک

ث ل است. مث ل  و نیز به معنی مظاهر به معنی مثال ها و تشبیهات است که ذکر را به وسیلۀ باب نمی شناسند. )آمثال ، جمع م 

که  ساوی. فیض آنها به همه یکسان استاهل عالم به طور مبرای همه  .ا فرستادیم تا شما حق را بشناسیدامر. مظاهر امر ر

ومن باشد سبب هدایت ، اول ممومن باشد یا اول معرض. اگر مثالهمان آیات الهی می باشد. مثال یعنی الگو که می تواند اول 

ین ناب مال حسین( ...این د( آن وقت )یعنی اگر ذکر را به وسیله باب نشناختند( برای آنها مثلی زده می شود.)جیه می شود.بق

و ذکر هم بر همان دینل قیّمل مستقیم، حول نار است. ...ما س بت را برای کسانی  ن ابراهیم حنیف در ام الکتاب استهمان دی

مقدر کردیم که در مورد ذکر دچار اختالف شدند. )سبت: روز هفتم، روز آرامش، روز ظهور حضرت بهاءو(هل، انسان در 

مور را در دست گرفت.( خدا به زودی در یوم قیامت بین آنها حکم می کند. ای قرةالعین، با حکمت به راه آن روز زمام ا

اهل بحر از اهل ماء، مقدر کردیم.)آن که وارد دریای فیض الهی می شود نصیحت برای  الهی دعوت کن. ما موعظه را برای

خالص، مقدر کردیم.)آنها که در خشکی مانده اند، مجادله برای و مجادله را برای اهل خشکی از اهل تسلیم به حقل  آنهاست.(

آنهاست. هر دو گروه مومن اند ولی آنکه در ب ّر و خشکی است هنوز دچار مجادالت است.( ...ای اهل عرش، ندای مرا 

 سیاه و اشعۀ ن در آسمان و از خط سفید )فجر( در شبآن و از باالترین نقطۀ آ بشنوید از محل طلوع خورشید و محل غروب

 آن )بقیه طول روز( : من و(هل هستم.

سید اکبر، حق می گوید: البته حاال می شنوم بوی ذکر  ،واح پیروان باب را به سوی پدرتان*وقتی موت جدا کرد کاروان ار

 بردید و خالص را از افئده شما و امروز شما در سایۀ عرش ساکن هستید. ) وقتی باورها و اوهام مربوط به دین قبل را از بین

آن وقت حق می گوید حاال من از افئده شما بوی  .سمت حضرت بهاءو(هل متوجه می شود قلب و روحتان به ،و منقطع شدید

( ذکر را می شنوم. استعداد روحانی در اثر بوی پیراهن ایجاد شد. ایمان آنها مورد قبول واقع شد. آیۀ حب استشمام شد.

 . هر ظهوری که واقع می شود مردم او را مجنون می پندارند.(به کم عقلی نکنیدد اگر مرا متهم )یعقوب می گوی

 

 سوره -95

 "قالوا تَالِلِ إنََّک لَفی َضاللَِک القَدیِم"

 )مردم گفتند تو از قدیم در اشتباه بوده ای و هنوز همان طوری.(

که ، اینه و تفوق داشته باشد. ای اهل ارضا سلطاو خداوند رّب العالمین است و برای عبادو(هل مقرر نکرد که شیطان بر آنه

آیا  ر وکیلی غیر از خدا بگیرید؟گخ در امان هستید اید از عذاب دوزرحمن وکیل باشد برای شما کافی نیست؟ آیا فکر می کن

 ،ریمنمی می . موت حق است. )اگر بگویید ماهستید؟ افتراء به نفس خود نزنید از عذاب آخرت و طوفان بنیان کنل دنیا ایمن

دیانت ما ابدی است افترا به نفس است.( هر کس در عهد ودوره ذکر کور باشد در آخرت هم از لقاءو(هل محروم است. ...در 
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پس به هر کس که به او کتابش را نداده باشیم او در ام الکتاب  سوی امام آنها )حضرت بهاءو(هل(آن روز دعوت می کنیم به 

بل از ، سبقت در ایمان. قکتاب نداده باشیم : فناء فی و(هلاعمال و نیات ماست.  ،کتاب: تمامیت وجوداز سابقین محسوب است.)

برتر از  -اظهار امر حضرت بهاءو(هل، نفوسی ایشان را شناختند و در راهشان شهید شدند چه در سیاه چال چه حروف حی. 

تابش را به دست راستش بدهیم آنها از اصحاب باب مذکورند. دو گروه دیگر هستند که در ادامه بر می شمارند.( و هر کس ک

غیر مومن است.( و می نوشد از آب تلخ از  -11و اما هر کس کتابش به دست چپ او داده شود، فریاد واویال کشد.)فرقان

د خدا و و هر کس برای این غالم، مقامی غیر از عبودیت الهی قائل شو که خشن در آتش از اصل و قعر جهنمدست مالئ

 مالئکه او را لعنت می کنند و مردم عاللم از او دوری می جویند. 

*این کتاب، تفسیری بر تأویل سورۀ یوسف است از جانب خدا. تأویل آن را جز و(هل و هر کس ما بخواهیم نمی داند.)ظهور 

ید. تأویل آن را از ذکر بپرس یند.(خود را تأویل سوره یوسف می نامند و در این کتاب مقام خود را توضیح و تفسیر می فرما

ذاتیل ایشان است.( خدا به او علم کتاب را یاد داد در مشتی از خاک به حق جمیعاً. )مشتی از  علم کتاب -)مشیت اختراعیه

خاک که از آن سرشته شده اند. تراب عالم امر. حضرت اعلی سلطان رسل هستند. کل العلوم را خدا به ایشان یاد داد. در 

این سنت الهی است که در مورد ابوابی که قبل از تو هم فرستادیم انجام  می فرماید خدا به آدم کل االسماء را آموخت.( قرآن

)پیامبران قبل هم علم ذاتی و لدنی داشتند در مورد تو هم اجرا شد.( و هرگز سنت ما تغییر نمی کند. ..خدا آیات را نازل  شد.

 و در آن برای مشرکین جز آتش سوزان مقدر نکردیم. از آن بهره برندکرد تامومنین برای شفاء وتسلیم 

خدا به امر خود در حول باب نسخ و رفع احکام را مقدر کرد و رحمن از علم ذکر جز اندکی به شما نداد. هزاران هزار مانند 

= انس وجن( اگر  و ی را بیاورند. وقتی مشرکان از تبه کمکشان بفرستیم نمی توانند مانند این کتاب الهخودشان را )ث ق النل

راجع به زخارف قول )سؤاالت بی ارزش( و تغییر چیزی در صورت آن می پرسند )در مورد نسخ احکام که اصل آنها ثابت 

است و صورت و شکلشان تغییر می کند جّر و بحث می کنند( بگو رب من اگر بخواهد بر همه چیز توانا است و آیا من جز 

؟ و حول قسط به اذن الهی بابی مستقیم ام. هر که را خدا هدایت کند او حول ز جانب حق به سوی خلق آمدهبشری هستم که ا

باب هدایت یافته است و هر که را گمراه کند او نار خالص است و در آن وارد می شود که جای بدی است. ما به ذکر همه 

و می شناسم فرعون باب را که از باب دور است. )در هر ظهوری  آیات در آن باب را از باب برای کتاب دادیم و من می دانم

حول صراط بیاییم و به اهل عماء از روزی بترسید که ما پنهان و پوشیده  ،یک پیامبر است و یک فرعون( ای اهل ارض

جرات خود دو بار حول دو اسم که به حق علی و حمید هستند. هاءو(هل( )حضرت اعلی و حضرت ب حکم کنیم که بزنید در ح 

 -5پس چون زمان موعود فرا رسید بر شما برانگیختیم بندگانی را با علم خالص از حق و وعدۀ ما انجام شدنی است.)اسراء

ز بین تی ۀه زودی دوباره امرو(هل را با دیداولی بأس  شدید( خدا برای بنده ما بار دیگری را هم بعد از بار اول مقدر کرده. پس ب

 -7ت بهاءو(هل تکرار ظهور حضرت باب است.( ما به اذن خدا شما را داخل مسجد کردیم )اسراءمی بینید. )ظهور حضر

مسجد یعنی محل سجود . همان دفعه اول که ایمان آوردید و بابی شدید .( دوباره داخل مسجد می کنیم تا همه سرکشان را 

 نابود کنید. آتش به اذن خدا کافران را محاصره کرده.

، برای آنها در ارض حدید به وسیلۀ حق جدید آتش بزرگی مهیا کرده ایم. ای به کتاب کفر بورزند از ذکر،*وکسانی که بعد 

گرفته که در قلب ذکر است: ]دو ترجمه قرار  یاهل عماء، بشنوید ندای مرا از نقطۀ یخ در باالی قلۀ کوه سرد که بر روی آتش

ک شد و هم کسی که در نار است جز او که علّی و حکیم است شده. تحقیق شود کدام صحیح است[ بگو هم کسی که مبار

خدایی نیست. )هم حضرت محمد و هم حضرت باب. چه کسی که حول نار می باشد و چه کسی که در نار می باشد.( )ترجمه 

دا خدیگر:( چه کسی است که مبارک شده و کیست که در آتش دوزخ است؟(  ای نقطۀ یخ در قلب من بگو: ای اهل صبح از 

بترسید و در بارۀ ذکر نگویید که او در ظّل قدیم جای دارد. )در سایه و پایین تر از پیامبران قبلی است.( خدا او را برای نفس 

خود خلق کرد و ظل را از هیکل او برداشت.)نگویید این هم مثل ظهورات قبل است. این با قبلی ها فرق می کند حجاب را 

تر و حجا ب آمد. خود نور است. در کنت کنز می فرمایند ما تا حاال خورشید را از طریق خاک و آب بر داشتیم. حق بی سل

ل رسل اند( و او نوری برای و(هل در آسمان ها و زمین افئده است رسل حضرت بهاءو(هل م   .دیدیم . حاال بی واسطه می ببینیممی 
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ث لی نزده در آن مقام.)نور ثل -21و خدا برای نور او م  ث ل و مل و مانندی برای حضرت بهاءو(هل نیست. آن نوری که می بینیم  م 

  (آیۀ نور.حضرت باب هستند . آن نوری که به سمت آن هدایت می شویم حضرت بهاءو(هل اند.

 سوره پایانی متعاقباً تقدیم خواهد شد.  7مربوط به مطالب 
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