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  لوح هرتيك
  ٰاز آثار قلم اعلي

 
 بسم اللّه األقدس 

ِمِن َمَهْیصِکَ لِلِّه اْلَف خُلُْوُه عَْرنا مِنِْم َو وَجَْدلُْومَْظ اْللَدٰىُم تُوْمَْخقَْد حَضَرَ کِتابَُک اْل
َر َهِدْیمِعَکَ ٍر وَ یُْسطُْوٍح مَْس لَوُْر فِْیتُْومَْسا هَُو الْ یُعَرِّفَکَ مْٰنىَٔلُ اللَّه أَمِ، نَسْقَیُّوْاْل
کاِن إْمنِ مَشِیَّةِ مالِکِ الْ مَعِْی مِنْجَرٰى حَیَوانِ الٍّذِْیرَ ماء اْلَو خَرِْینانِ أَْف اْلقاء عَلٰىوَْراْل
 کَلِمَِة اللِّه َو عَظَمَِتها وَ  تَتَفَکَّرَ فِْیرَتَِک أَْنحَضْ ِلبَغِیُْب یَنْا حَبِْی یٰبَیانِ، أَْنمَةِ َو الْحِْکبالْ

آمَنَ بِالرُّوْنَ، إنَّ أَوََّل مَنْعالَمِیْفِی اْلإنَّها لَتَْکحَالوَتِها  کَلِمَِة َرِبِّه َو  أَخَذَُه جَْذِح قَْد  ُب 
ا ظَمِ، ٰیأَْعِر اْلبَحْالْتانِ لِحِیْ بَغِْینْذا َیدِی النَّاسِ ٰه أَْیقَطِعًا عَمّا فِْیبََل َو آمََن مُنْبِها أَْق
 إِلٰى عَِن التَّوَجُِّه وَرٰىثََر اْل أَْکهَوٰى مَنَعَ اْل قَْدلَمُْر فَاعْبَصِْیرُ اْلُر َو الحَبْخَبِْیعارِفُ اْلأَیُّها اْل

 یحانَ َرّبِسُبُْل  یَقُْو َوَو یَرٰىهَُد رَِة یَْشبَصِْیِن اْل بِعَیْظُْر یَنْماء، مَنْأَسْاللِّه مالِکِ الْ
َکِل َهْیلَبانِی اْلعِلَِل إِنَُّه مِلَُل بِمُطَهِِّر اْلُر بِبِّرِ اللِّه َو وُعِدَ اْلبَْحبَرُّ َو اْلبُشَِّر اْل ، قَْدأَعْلٰىاْل
کَأَنَُّه کَْرحُ اْلقاُت یَصِْیمِیْ الْنَ، إِذا أَتٰىعارِفِیْ لِْلبٰىطُْو زاِز نَسَمَِة الرَّبَّ ِتتَزَّ مِِن اْهاْهمُِل 
 لٰى ِبأَْعرَِة أَنَّها تُنادِْیمَُع مِنَ الصَّْخرَِة لَیَْسفِطْاْل  یَتَوَجَّهُ أَحَدٌ بِأَذُنِنَ، لَْو لِلسَّامِعِیْبٰىطُْو

ِت مََلُکْو اْلبََل إِلٰىبَیانِ َو أَقَْف اْل وَجََد عَرْ لِمَنْبٰىأَبَدِیِّ، طُوِْه اْلإٰلهَُد لِْلحَِة َو تَشْالصَّیْ
کَِر فِی اْلکانِ، فَإِذا ظَهََر ٰمأِْمقَطِعًا عَِن الْمُنْ َن، ِرُفْو یَْعَن َو ٰالظُرُوْ النَّاسَ یَنْکُتُبِ تَرٰىا ُذ
 َفَلُهْم َو أَْسفَلَهُْم أَسْهُْملیٰأَْعُث جَعََل ِس حَیْالرَّئِیِْز ِس لِرَْمکِیْ سِرَّ التَّنْظُْرُب فَأَنْا حَبِیْٰی
 بََل إِلٰىأُدَباُء َو أَْقفُضَالءُ َو اْلعُلَماُء َو اْلکَرَُه اْل أَْنُعیَسُْو الْ أَتٰى إذْکُْر َو اذْ،هُْملیٰأَْع
کِرَ فِْیسِرُّ ٰمذا َت ٰهحُوْطادُ الْ یَصِْت مَنْمَلَکُْواْل ِز َو کَلِماتِ بِالرُّمُْو غَیاهِبِ اْلا ذُ
حَوارِیَّ مََع عُلُوَّ شأنِهِ َو سُمُّوِ َمقاِمهِ رَُس اْلإنَّ بُْط مٌ،مٌ عَظِْیرَ عَظِْیأَْمإِشاراتِ، إِنَّ اْلاْل
رَ  النُّْوِه الرَّّبِ لَتَرٰى خالِصاً لِوَْجا مَضٰىٰم فِیْ تَتَفَکَّرْ سُئِلَ، إِنَّکَ لَْوسََک اللِّساَن إذْأَْم
حُُجباُت ُه اْلشیٰ تَْغ أَْنهَُر مِْن أَْظحَقَّکَ، إنَّ اْلنَیَْب عَیْنُصْعَلُهُ هَِک َو تَْجوَجْرِقًا أَماَم مُْش
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ُهُم  َوواىَُٔهْمئِکَ اتَّبَعُوا أَْهٰلَن مُنِعُوا أُوْناتُ َو الٍّذِیْتُرَهُ الظَّنُوْ تَْسأَْن یَنُ مِْنَق أَبَْو الطٍّرِْی
َف َعْر وَجََد اْل لِمَْنبٰىْونَ، طُا یَجِدُْوَن َو ٰلکُضُوَْن َو یَْرتَبِهُوَْف یَنْنَ، سَوْامٌ راقِدُوَْم نِییَْواْل
نا بِأَنَّ الصَّاَد الظٍّاهِرََة ِفی ْی أَنَّا رَأَْمَلنَ، ثُمَّ اعْلِصُوْا فازَ بِِه عِبادٌ مُخْ هاجَ إِنَُّه فاَز بِٰمإِذْ

، وَ ٍرشُْوٍح مَنْ لَْورَُة فِْیکُوْمَْذقائِمَةِ، إِنَّها لَهِیَ اْلأَلِِف الْبِطِراِز اْل  طُرِّزَْتکَلِمَِة صُلٍْح قَدْ
ماء َو َتمَّ ُت االَٔسْمَلَکُْوبابُ السَّماء َو ظَهََر هِیَِّة فُتِحَ إِٰلکَلِمَِة اْلَک اْلواِر تِْلِر أَْنَد ظُهُْوعِنْ
مُ ْسها االبارِزِ عَنْاْل طَِة بِالنُّقْ طُرِّزَْتالَتِْیطَِة سُوْمَبْأَلِِف اْلَد اتِّصالِها بِالْبَْعهاء ُر بِالْأَْماْل
ها َظَهَرِت  مِنْ الَتِْیطَِةُن َو إِنَّها لَهَِی النُّقْمَصُوُْز اْلنُ َو الرَّْمنُوْمَْکَو السِّرُّ اْلنُ زُوْمَْخاْل
ٍب ِمنَ  بِکَلِمٍَة وَجَدَها کُلُّ حِْزکَلِمَةَ نَطَقَْت اْلنا، ثُمَّ رَأَْیها أَعادَْتَو إِلَیْیاءُ أَشْاْل
دَ ِعْن لَمَْتسٌ أَْظ أُفُِق بَیانِها شَمْ مِْنرَقَْتقِها أَشَْد نُْط َو لِسانِِه َو عِنِْه لُغَتِزاِب عَلٰىأَْحاْل
َن َو اتََّصلَ بَعِیْأَْرلِ اْللِیَْن بِإِکْعِیُْس السَّبْأْ زُیَِّن َر قَْدُس السَّماء، َو قالَتْوارِها شَمْأَْن

رُِف صاحِبَهُ َو ا یَْعٰلَت بَیْ اْل أَرٰىا لِیْ ٰم َو قالَتْْتلَِک ناحَدَ ٰذعَشَرَةِ، َو عِنَْل الِْع قَبْبِالسَّبْ
فاِن ِعْر هَواءِ اْلا أَیُّها الطٍّائِرُ فِْیٰیهُ، وٰیَو مَثْجَأَهُ  مَلْلِکَ الرَّاجِْیتَفِتُ أَباهُ َو کَٰذا یَْلَن ٰلاالبْ
َب ُجْوَمْحرَِق اْلمُشْرَ َو اْلتُْومَْساهِرَ اْلمِدَ َو الطٍّائَِر السَّاکَِن وَ الظٍَّجْنُمجارِی اْل عَرََف اْلمَْن
ِس وَ قُدِْب َو اْلقُْر هَواءِ اْلتِیاقِ فِْینِحَِة االْشُر بِأَْجٍن یَطِْی شَأْراِق عَلٰىإِشُْب اْلخُذُهُ جَذْأَْی
کَرْ، وَ مٰوِصالِاْل  أَضاءَ  لِمَْنبٰىطُْو ،أَناَمهَُد أَنَّهُ أَحاطَ الْ فِی الظٍّالمِ نَْشرَتُکََت حَضْا ذَ
أَناُم َعنِ اْلهامُ َو بِها مُنِعَ أَوْدَسِ، إِنَّ الظٍّالَم ُهَو اْلمَِة رَبِِّه االَْٔق أُفُِق رَْحرِِق مِْنمُْشِر اْلبِنُوْ

کَْرتِ، َو أَمَّا مٰجَبَرُوْمالِکِ اْلِر اللِّه  ظَهَرَ بِأَمِْت إِذْمَلَکُْوالْ التَّوَجُِّه إِلٰى الناً َت أَنَّ ُفا َذ
ِه َتِرْی تَْع أَْنمُقَدَّسٌ مِْنَح  لِأَنَّ الرُّوْذا حَقّْحَ، ٰه جِهَِة الرُّوْْننَنا مِتِالفَ بَیْا اْخ ٰلظَنَّ أَْن
نَ قِدَِم َبْیبَرِیَّةِ َو آیَُة اْلَن اْلأَحَدِیَِّة بَیِْر اْلُر نُْوإِشاراتُ، إِنَُّه لَظُهُْواْلِه وِْی تَْح أَوْتِالفاُتاالْخ
ُن ا کانَ َو َیُکْو ٰمطَقَهُ، إِنَُّه کانَ علٰىهَرَُه َو أَْن أَظْرَضَ عَمَّْنُه أَْعرَضَ عَنْ أَْعمَْنأُمَِم اْل
کانَ إِنَّما تَخْا قَْدِل ٰمبِمِْث تِالفِ صُوَرِهِنَّ وَ مَرایا بِاخِْه فِی اْلراقاُت تَجَلِّْیتَلُِف إِشْ 
ِئَدةُ طَرُِب أَْف کاَن مُقَنَّعًا بِالسِِّر لَتَضْ سِّرِ الٍّذِْیزٌ مِنْکَشِفُ رَْمیَنْ ُب لَْوا حَبِیْٰیوانِهِنَّ، أَْل

ناَک قَیْما أَْل فِیْ تَتَفَکَُّررَتََک لَْوَد الرَّبِ، إِنَّ حَضْا عِنْدَهُْم َو نَبَذُوا مٰا عِنَْن أَخَذُوا ٰمالٍّذِیْ
کِرَ بِاالسْ ٰمُم عَلٰىتَقُْوَو  ُب إِنَّ ا حَبِْیلُ، ٰی قَبْظَهََر مِْنا َک ٰمهَُر مِنْ لَیَْظرٰىکُبْتِقامَِة اْلا ذُ

 َفضاءٍ ا مِْنِه َو ٰلکَُن فِیْ لِتَْسٍروَْک سِها مِنْ لِنَفْا تَرٰىِم وَ النِّفاقِ ٰلِب الظَّْلَن مَخالِیَْر بَیْالطٍّْی
لِأُذُنٍ واِعَیٍة،  بٰىأَبَدِیَِّة طُوِْة اْلحَیٰو اْلإِلٰىَة بَرِیَّ الُْعحالَةِ تَْدَک اْلِل تِْل مِثِْه َو فِیَْر إِلَیْلِتَطِْی
    . ضٰىا یُحِبُّ وَ یَرْ ٰموَ یُؤَیِّدَنا عَلٰى بِساطٍ واحِدٍ مَعَنا فِْی یَْجاللّهَ أَْنىَٔلُ نَْس
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  ٰاز آثار قلم اعلي
  

 ن الرّحیمسم اللّه الرّحٰمب
 

دوام ازلیّته خلق الموجودات ه و دائمًا ببقآء کینونیّته ه الحمد للّه الّذی کان باقیاً ب
کلمة امره و اظهر الممکنات لتجلّی انوار حبّه و جعل قلوب اولیائه عرشًا الستوآء ه ب

جمال احدیّته و مرآتاً لتحکّی جالل سلطنته و الصّلوة و السّالم علی اوّل نقطة 
ور اشرق من ظهرت من غیب األحدیّة و اوّل حرف بها تمّت کلمة الجامعة و اوّل ن

ض االلهیّة الّذی جعله اللّه فی عالم األمر  الهویّة و اوّل نسیم هبّت من ریافجر
مظهرًا لظهور جمیع اسمائه و صفاته و فی عالم الخلق سمّاه محمّداً بین عباده و 

 .علی آله و صحبه و سلّم تسلیماً کثیراً
 

کوت التّفرید قد وصل المتعارج الی جبروت التّوحید و المتصاعد الی ملیا ایّها 
الیّ کتابک و عرفت ما ذکرت فیه عن مسئلة الّتی تذهل عنها العقول و تحیّرت منها 
النّفوس و کأّن جنابک اردت من هذا الفانی تفسیرها و کشف رموزها و هتک 

الحکمة قناعها و غطائها مع انّی ما ادّعیت شئونات العلمیّة و البلوغ الی معارج 
مودعة فی هیاکل البشریّة مع ذلک و ما سمعت ضوضآء المشرکین من اسرار اللّه ال

قالوا فی حقّی و ارادوا علی نفسی کیف یقدر ان یدلع هذا و غوغآء المنافقین فیما 
المعانی او ان تطیر هذه الحمامة فی ریاض الفصاحة الدّیک االلهی فی حدیقة 

ار االلهیّة اجری ولکن لمّا وجدت فی وجهک انوار المحبّة و فی قلبک حّب اسر
علیک شطًّا من هذا البحر األعظم الموّاج و من هذا الغمام الهاطل اللّجالج لیکون 
دلیالً لحبّی اّیاک من حینئذ الی یوم الّذی تحشر العاشقون تحت لوائه و تجمع 

أّن العرفآء الّذین بلغوا الی لجج ابحر العنایة و ه العارفون عند اشراق انواره فاعلم ب
 یتکلّمون بکالم فی الظّاهر و یریدون منه المعانی فی اسرار البدایة فی النّهایةعرفوا 

الباطن و هذا من سننهم و عادتهم لذا یکفّرونهم بعض الجهّال و یسبّونهم اصحاب 
کلماتهم هذه الکلمة ] جملة[الجدال و یحاجّون بهم اهل الضّالل فی المقال و من 
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ار و نقمًة غضباً للفجّار و لمّا وصلنا الی هذا المقام و انّها تکون نورًا و رحمًة لألبر
 نذکر بعض المقامات لیظهر لجنابک السّبیل قبل القآء الدّلیل من الکالم اردنا ان

 الظّلمات الطّویل و یسمع من قلبه العویل من هذا العبد الذّلیل اّلذی ابتلی فی هذه
مکاشفة انوار ة عند کلّ من سکن فی دیار الخلیل و دخل فی سرادق األحدیّ

الجلیل فاعرف بأنّ اوّل اشراق شمس االلهیّة فی العوالم الملکیّة استوائه علی 
الرّحمانیّة و من هذا التّجلّی ظهرت انوار الرّحمة من سلطان األزلیّة علی عرش 

الرّحمة المنبسطة و ه الممکنات و هذه الرّحمة انقسمت علی قسمین قسم سمّیت ب
 و الرّحمة الجامعة و الرّحمة المخزونة و الرّحمة االطالقیّة و الرّحمة الرّحمة الکّلیّة

تعالی اسرارهم و المحیطة و امثال ذلک ممّا ذکر فی کتب العارفین قدّس اللّه 
ارواحهم و هی رحمة اّلتی تعطی من دون سؤال و تنفق علی الممکنات و 

 من ان یکون باالضمار او الموجودات من البدایات و النّهایات من غیر االظهار اعمّ
باالجهار و هذه من رحمة الّتی سبقت کلّ شیء ممّا کان و عمّا یکون فی عوالم 
المصنوعات و المخلوقات و بهذه الرّحمة المنبسطة تظهر ربوبیّة الکلّیّة من مربّی 

 یرزق کلّ شیء و یعطی کّل الحقیقی علی کلّ من فی السّموات و األرض و بها
 و عرفت عن آدم األولی و مشیّته و ارادته کما انّ جنابک سمعتقبل طلبه شیء 

اللّه تبارک و تعالی لمّا خلقه بقدرته و علی نبیّنا و علیه الصّلوة و التّسلیمات بأنّ 
نفخ فیه من روحه و صوّره علی صورته هیّأ له اسبابه و کلّ ما کان محتاجاً الیه و 

 و تعالی قدّر لهم رزقهم و کلّ ما کذلک فانظر فی األطفال بأنّ اللّه تبارک
یحتاجون به قبل ظهورهم و توّلدهم و انّهم حین خروجهم عن بطون امّهاتهم 
لیجدون ارزاقهم من غیر ان یسئلوها او یطلبوها ألنّهم ما کانوا فی الدّنیا حتّی 
یسئلون شیئاً و یطلبون امراً و لمّا جری مآء هذه الرّحمة عن بحر األحدیّة فی عالم 

عنّ الطّلب و الصّمدیّة لذا جعلها اللّه مقدّسة عن الحدود و الجهات و منزّهة 
السّؤاالت و لذا سمّی اللّه نفسه رّب العالمین و انّی لو اذکر هذا المقام العالی و 

 کینونتی ما یفرغ حّب قلبی عن هذا األمر المقدّس المتعالی بدوام عمری و بقآء
لئلّا تکسل ز المنمنم األکرم ولکن اختصرت فی ذکره هذا المقام األعظم و هذا الرّم

فی مطالعته و مالحظته و نسئل اللّه بأن یوفّقک بالوصول الی اسراره و البلوغ الی 
مواقعه و انّه هو فعّال لما یشآء و انّه هو العزیز الکریم و قسم سمّی بالرّحمة 
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حمة ینزل من غمام العدل المحدودة و الرّحمة التّقییدیّة و امثال ذلک و من هذه الرّ
غیث العطآء بعد طلب العباد فی عالم االیجاد و هذا مقام العدل ای اعطآء کلّ ذی 
حقّ حقّه و هذا مقام هندسة االیجاد بعد االنوجاد و مراتب القدر فی االشهاد و 

 خاتم األنبیآء صلّی اللّه علیه و سلّم و ان االنشآء کما نزّل من جبروت البقآء علی
بقدر معلوم و من ذلک المقام تموّجت الّا عندنا خزائنه و ما ننزّله الّا یء من ش

 ابحر القدریّة فی عوالم الملکیّة و اشرقت شمس الرّبوبیّة فی سمآء الجودیّة 
 و هیّج الرّیح موجاً یقذف الدّررا  اللّه اکبر هذا البحر قد زخرا 

ارجل البلغآء کما سئل احد من و هذا مقام الّذی زلّت فیه اقدام العرفآء و زلعت 
األظهر و هذا المنظر األکبر و اجابه بأنّه بحر زخّار ال تلجه األولیآء عن هذا المقام 

ال تسلکه و بعد قال القدر سّر من سرّ اللّه و حرز من حرز و فی مقام آخر لیل دامس 
وضعه فوق انه و ختام اللّه مطویّ فی علم اللّه رفع الّله عن العباد عرفه اللّه مختوم ب

تجلّی الرّحمانیّة الی آخر القول و ه سرّ الصّمدانیّة و ال به شهاداتهم ألنّهم ال ینالون ب
الّا من عدم عرفانهم بهذا األمر األکرم و ] لم یکن[اختالفات األمم کما تشهد الیوم 

و هذا الرّمز العظمی لن یعترض احد احدًا الّا لو وصلوا الی هذا المقام الکبری و 
عجب لمن اشتغل لن یلم نفس نفساً کما غرّد الورقآء علی اغصان سدرة البقآء 

کلّ احد  بعیوب النّاس و هو غافل عن عیوب نفسه و فی هذا المقام ینبغی بأنّ 
هواه و یسئل ه نفسه و یهذّبها عمّا نهاه اللّه عنه و ال یعترض علی احده به یتوجّه ب

ذینهم کانوا مرایا علم اللّه و مظاهر امره و مطالع  اّلکلّ ما یرد علیه من امر دینه عن
المعروف و ینهوا ه أن یأمروا النّاس به حکمه و مواقع نهیه و لهؤآلء النّقبآء حقّ ب

العباد عن المنکر و هم الّذین یسارعون فی الخیرات و یرکضون الی حسنات و 
 لو ال خوفی لدونهم من هذا الکأس نصیب و لغیرهم الیها من سبیل فوعمرکلیس 

ملئه أللقی علیک من معارف االلهیّة ما تقرّبه عیناک و عن نمرود ارض النّفس و 
تبلغ الی کلّ ما اردت عن هذا الحوت المتبلبل فی التّراب ولکن مع ابتالئی بین 

مفاتیح ه یدی هؤآلء الفسقة الفجرة لن اقدر ان افتح علیک باب العلم و العرفان ب
ر لک من تغنّیات طور البقآء علی اغصان شجرة االیقان و الحکمة و البیان و اذک

احصیت بعض ما ورد علّی من رمی الشّقاق و ما ضرب علی فمی من اّن جنابک 
 یوم یشاورون فی امری علی ما هم یریدون و اّنا ایادی الغّل و النّفاق و انّهم فی کلّ
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ی عوالم االمضآء و ینا ما یحبّ و یرضی من حکم القضآء فنسئل اللّه بأن یجری عل
سیظهر ذلک و بعض ما ارادوا ألنّی انفقت روحی و نفسی و جسدی فی سبیل 
محبوبی و اشتیاقی الی اللّه کاشتیاق العین الی الجمال و الحوت الی الزّالل بل 

یحصی من القلم علی األلواح ولکن ال تظهر ما ازید من ذلک و اعلی عمّا 
رجعنا الی ما کنّا فی یک اذاً ترکنا القول و اشرناک حتّی یظهر لک ما القینا عل

ذکره فاعلم بأنّ فی ذلک المقام ای مقام القدر یجری کلّ األمور علی التّرتیب 
الطّبیعیّ و المیزان األصلّی علی ما قدّر من تقدیر األزلّی و لکلّ شیء فی ذلک 

ج عن حصن  تکلیف لو یتجاوز عنّه اقل من سّم االبرة لیخرالمقام مقدار و حدود و
اللّه الّذی بناه بأیدی امره لحفظ عباده و من خرج عن حصنه فلیس له الیه من 

 جنابک لو سبیل و ال الی حیاض رحمته من دلیل الّا بأن یتوب و یرجع الیه و اّن
تشهد بعیون سرّک لتری بأّن هذه الشّریعة المطّهرة فی الحقیقة حصن اللّاهوت فی 

أمره ه القول و هم به  عباد مکرمون الّذین ال یسبقونه بارض النّاسوت لیتحصّنوا فیه
یعملون و غیرهم من العباد الّذین ارادوا ان یدخلوا فی حصون شداد و من یدخل 
فی هذا الحصن لن یأخذه رمی الشّبهات و الظّنونات و ال یمسّه من نصب و ال من 

شعار توکّله و دثّار کره و من خرج عنه یأخذ السّارق ثیاب معرفته و ردآء ایمانه و 
توسّله و یترک عریاً عن اثواب الجمیلة الّتی نسجها اللّه بأیدی نبیّه و رسوله و 

باألموال و ال بما صفوته اعاذنا اللّه و ایّاکم من شّر هذه السّرقآء الّذین ال یکتفون 
یتعلّق یالجالل فی عالم التّفصیل بعد االجمال بل یأخذون من النّاس کلّ ما 

م اللّه من قمص عنایته و اثواب مکرمته و فی هذا المقام یصدق علیهم الفقر اعطاه
الّذی یورث سواد الوجه فی الدّارین کما غنّت عندلیب األحدیّة فی ریاض 
الصّمدیّة الفقر سواد الوجه فی الدّارین و کاد ان یکون کفرًا فوعمری لو اذکر لک 

رض و تطیر الی مدینة الصّفات من علی االاسرار هذه االشارات لتنقطع عن کلّ 
عند تجلّی انوار الذّات ولکن القلم یمنعی عن ذلک و اللّوح یصدّنی عن هذا و 
نسئل اللّه بأن یظهر ایّماً یستشرق فیها شمس العلم عن افق الحکمة و یطلع فیها قمر 
األسرار من اللّه المقتدر العزیز الغفّار فلمّا ثبت حکم االعطآء لکّل من فی 

وات و األرض علی قدر استعداداتهم و مراتبهم فاعرف بأّن السّالک الّذی مالّس
سافر الی اللّه و هاجر الیه و انقطع عن الوطن الفانیة و اراد العروج الی الوطن 
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الباقیة لتنکشف له اسرار المکنونة و الحقایق المخزونة و تظهر له جراسیم األحدیّة 
ذلک المقام الرّفیع و هذا الوطن المنیع حقّ و ظهورات الصّمدیّة و اذا وصل الی 

علیه بأن یکون امیناً لخزائن علم اللّه و معتمدًا لآللئ اسرار حکمته و ینبغی له بأن 
المودعة فی اوعیة قلوب المنیرة من عنداللّه خالق یکون حافظاً لهذه المعارف 

رفًا من هذه البریّة و یحفظها بمثل عینیه و یکتمها فی صدره و انّه لو یکشف ح
 اهله یجری علیه ثالثة جنایات األوّل الخیانة ألنّه خان اللّه فی افشآء األسرار لغیر

اسراره لغیر اهله و الثّانی الظّلم ألنّه اعطی هذا المقام لغیر اهله و حمل علیه ما ال 
ظلم اکبر عن ذلک و یطیقه و لن یقدر ان یحمله لذا یثبت علیه حکم الظّلم و اّی 

ث القتل ألنّه اضلّ هذا المسکین و قتله قتالً ایمانیّاً ألنّه لمّا ال یقدر ان یعرف الّثال
هذه المعارف االلهیّة تزلّ قدماه عمّا کان علیه فی امر مبدئه و معاده لذا یصدق 
علیه حکم المقتول و یجری علی قاتله حکم القصاص و هذا القتل عند اهل 

الفؤاد تنظرون کما تدلّ طرف ه و انتم بالحقیقة اعظم و اکبر من قتل الجسد ل
بذلک ما نزّل من ملکوت األحدیّة علی طلعة األحمدیّة روحی و روح من فی لجج 
األنوار فداه فی حقّ حمزة سیّدالشهدآء و ابوجهل أو من کان میّتاً فأحییناه و جعلنا 

ذًا تفکّر خارج منها اه له نورًا یمشی به فی النّاس کمن مثله فی الظّلمات و لیس ب
فی هذه اآلیة المبارکة ان کان المقصود من الموت موت الّظاهریّة و الحیوة حیوة 

 الظّاهر کان حیّاً الظّاهریّة لن یصدق علی الحمزة حکم الموت و ال الحیوة ألنّه فی
بل المقصود من الموت فی اآلیة الشّریفة و الکلمة االلهیّة بحیوة العنصریّة الظّاهریّة 

اللّه و ه رضی اللّه تعالی عنه لمّا آمن بانیّة و الموت القلبیّة فاّن الحمزة  االیمموت
حیوة االیمان و شرب عن کأس ه رسوله الّذی ارسله بالحقّ صار حیّاً به آیاته و ب

الحّی الحیوان من عین االیقان یصدق علیه حکم الموت ای عن العوارض الحّدیّة 
یّة و بالعکس یجری الحکم علی ابوجهل و هذه و الحیوة ای الحیوة الباقیة االیمان

الحیوة االیمانیّة یبقی و ال ینفی و یدّل بذلک قوله تعالی فلنحیینّه حیوةً طیّبةً و امّا 
الحیوة الّظاهریّة تفنی کلّ نفس ذائقة الموت و بذلک ثبت بأنّ الموت االیمانیّة 

ل االیمانیّة ایضًا اعظم عن أّن القته ثبت ذلک یثبت باعظم من موت الظّاهریّة فلمّا 
قتل الجسدیّة و لذا یجری علی هذا القاتل حکم القصاص فلمّا اثبتنا حکم 

دالئل واضحة و براهین متقنة فاعرف بأن لن ه القصاص علی العارف المکاشف ب
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یقدر احد ان یجری علیه القصاص الّا الّذینهم شربوا الرّاح عن ساقی الجمال فی 
ور الخلق فی عالم األشباح و لهؤآلء األقطاب ینبغی ان یجری عالم األرواح قبل ظه

علیه الحکم ألنّه ینبغی ان یجری علیه حکم القصاص من ال جری علیه حکم الحدّ 
کلّ همج رعاع الّذین ال یعرفون الحقّ عن الباطل  و ال الظّلمة عن النّور اذًا ال 
 العالمین و السّالم علی من نکتفی بما ذکرناه لک و نختم الکالم بأن الحمدللّه رّب

            . اتّبع الهدی
 

  ظاهر و هویدااوست باقی و از افق ابهٰى
 

بدایع کلمات قدس الهی لسان پارسی ه حال ب.  الواح عربی منیع بسیار مشاهده شد
یزل حقّ جلّ ذکره مقدّس از ظهور و بروز بوده و  لم.  القا میشود، فطوبی للسّامعین

یب ال یعرف و مستور ال یدرک و باطن ال یظهر و کنز ال یبرز و سرّ غ.  خواهد بود
ال یشهد، چه که اسم غیب صادق مادامیکه مشهود نه در اینصورت ظاهر نیست تا 
معروف گردد و بعد از شهود اسم غیب موجود نه تا معلوم شود لذا غیب الیعرف 

مّۀ محکمۀ الهیّه تفّکر طوبی از برای نفسی که در این کلمۀ تا.  بوده و خواهد بود
 فائز شود و اگر نفسی ادّعای نماید و به گوهر مقصود که در آن کنز مودع است

آن جمال قدم .  عرفان غیب من حیث هو غیب نماید کاذب بوده و خواهد بود
تر از آنست که بدون ذات  اعظم از آنست که بدون خود معروف گردد و عالی

در منتهی مراتب عرفان خود ه را مخلوق مقدّس خود موصوف آید، چه که آنچ
.  ادراک نماید، این عرفان در مخلوق وهمیست که بأنفسهم ألنفسهم احداث شده

 . فتعالی من ان یعرف القدم بالحدوث
 

و چون ابواب عرفان و ادراک مسدود و منتهی رتبۀ عرفان عباد مردود، محض 
دیّه را از افق انّنی انا فضل و جود سلطان وجود مظاهر احدیّه و مطالع عّز صم

 آن شموس مشرقۀ از افق عرفانه الظّاهر فوق کلّ شیء ظاهر فرمود تا جمیع ناس ب
عرفان اللّه فائز شوند و باطاعت آن ذوات مقدّسه برضی اللّه و طاعته ه حقیقت ب

هر یک از مظاهر عزّ باقیه ه مقتضای عدل و ظهور فضل به مرزوق گردند و ب
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ایت فرمود تا برای نفسی مجال اعراض و اعتذار نماند و بر و برهانی عنحجّتی 
کلّ حجّت الهی بالغ و کامل گردد و مقصود از این فضل اکبر آنکه ناس را تربیت 

مقام یبقی وجه ربّک که مقام ه مملکت وجه داخل شوند و به بنماید که شاید 
مال قدم که اگر جه قسم ب.  سدرۀ منتهای وجود انسانیست فائز گردند و باقی مانند

یق اعال ارتقا جوید، ابدًا فنا رفه نفسی یکبار از این دنیا طاهر و مقدّس شده ب
این هستی و بقا راه نه، ه ستی اندر هستی رسد، و ابداً نیستی و فنا را ب هبیند، بهن

 .ولکن چه فایده که این ناس با قلوب غیرطاهره این نغمۀ الهی را ادراک ننمایند
 

ظهور ه رات عّز احدیّه از اوّل ال اوّل بوده تا آنکه زمان منتهی شد بباری این ظهو
 نقطۀ اولٰى جلّت عظمته و علت بدیع اوّل در قمیص آخر و طالع شد از مشرق اعلٰى

کبریائه و ناس را ب ه شریعۀ بقا هدایت فرمود و جمیع عباد تمسّک به آثاره و عّز 
 ظاهر  مع آنکه،احدیّه اقبال ننمودندساذج عّز ه رؤسای خود از علما جسته ابداً ب

ه بعد ب.   از اتیان مثل آن خود را عاجز مشاهده نمودندحجّتی که کلّه شد ب
آن ذات قدم رسالۀ استداللیّه که .  معارضه برخاستند و خوارق عادت طلب نمودند

آیات منتهی ه دالئل سبعه معروفست مرقوم فرمودند و جمیع حجّت و دلیل را به ب
 و از قلم قدس جاری که الیوم این آیات که از سحاب عّز نازل شده حجّت نمودند

است بر شرق و غرب عالم و حجّتی فوق آن نبوده و نخواهد بود، چنانچه ولیعهد 
خود حاضر نمود و حجّت خواست، آن جمال قدم آن جوهر صمد را در مجلس 

قتل آن ساذج قدم فرمودند آیات الیوم حجّت است، باألخره نپذیرفتند و کلّ بر 
ه آیات الهی موقن شده و از مغرب کفر و ضالل به فتوی دادند، الّا معدودی که ب

 .مشرق ایمان و اقبال توجّه نمودند
 

این ظهور اعظم بشارت داده ه و بعد آن ذات قدم در کلّ الواح منزله جمیع را ب
ور و جمیع را چنانچه سطری از بیان نازل نشده مگر آنکه این ذکر امنع در او مذک

حروفات بیان و و ه نصیحت فرموده که مباد در حین ظهور مثل امّت فرقان ب
ن محتجب مانید مع این وصایا و این ظهور اعظم کلمات منزلۀ در آن از جمال رحٰم

ظاهر مطالع عّز باقیه تمام قدرت الهیّه و جمیع حجج ه و طلوع قدس اکرم که ب
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اند کفایت  آنچه مأل فرقان ارتکاب نمودهه بایکاش .  اند شده کلّ اعراض نموده
اند، ولکن این  ن داده بر قتل جمال رحٰممینمودند، چه که مأل فرقان همان فتوی

طایفه بر قطع سدرۀ الهیّه جهد نموده، چون خود را عاجز مشاهده نمودند زبان 
را آن ارض رسیده، ولکن حمد خدا ه افترا گشودند و البتّه تا حال نعیق مشرکین ب

اند که هر نفسی که اقّل من شعیر صاحب  نسبت داده این ساذج اطهره که اموری ب
این مفتریات از منبع غلّ و دراک مینماید که اشعور باشد و اقّل از ذّر صاحب نظر 

مخزن حسد و معدن بغضا ظاهر شده اذًا یتکلّم السن کلّ الذّرّات بأن لعن اللّه اوّل 
آیاته و کفر ه  و حارب بنفسه و جادل بهوره األخرٰى فی ظظلم نقطة األولٰىظالم 

 .لقائه ثمّ افتری علیهه ب
 

بیست سنه جمال قدم در دست .  اینست شأن این عباد ناالیق نابالغ.  باری ای عبد
، گاهی در سجن اعدا شأنی که در کلّ حین در معرض هالک بودهه ، باعدا مبتلٰى

آن ب.  ّجارو گاهی در سالسل و اغالل و گاهی اسیر ف ه مع ذلک نسبت دنیا و حّب 
 ارض اند، مع آنکه جمیع دنیا و ما فیها خلق او بوده و اگر بر این ساذج روح داده

الماس هیکل عرش مستقرّ شود سزاوار بوده، بلکه خدّام درگهش را الیق، و حال 
د سلطان قدم که طائفین حولش از دنیا و ما فیها مقدّس بوده و خواهنه آنکه قسم ب

آن نزد ه بود، چنانچه اگر نفسی مشاهده نماید فلسی از دنیا و اسباب متعلّقۀ ب
و .  حمد محبوب را که کلّ را صابر و شاکر خلق فرموده.  مهاجرین نخواهد یافت

اند، مگر آنکه القای شبهه در قلوب نمایند،   سخنان و امثال آن را ذکر ننمودهاین
شمس مشرق و الئحست و هر ذی بصری دیگر غافلند از اینکه فعل حقّ چون 

 .ادراک نموده و مینماید
 

سماء قدس الهی پرواز کن و خود را از اشارات ما سوی ه ای عبد به پر معنوی ب
که ضرّم اعظم از آنست که ه قسم ب.  منظر اکبر ناظر شوه اللّه مطهّر نموده ب حقّ 

ا اشکو بثّی و حزنی الی انّم.  قلم مرقوم گردده ذکر شود و بالیم اکبر از آن که ب
انشآءاللّه در این ایّام از بدایع افضال سلطان .  اللّه و انّه لنعم المولی و نعم النصیر
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و البهآء علیک .  مثال ذو الجالل ممنوع نشوید الیزال محروم نمانید و از رحیق بی
      . و علی من معک من کلّ مؤمن موقن ثابت صابر شکور

 
  جناب آقا محمّد صادق

 
  هو الظّاهر من افقه األعلٰى

 
ارادۀ او ناظر ه ارادۀ خود بگذرید و باز .   راای اهل بهاء بشنوید وصیّت قلم اعلٰى

گاه نبوده و نیست، ولکن حقّ تعالی شأنه ه باشید، چه که نفسی ب ضّر و نفع خود آ
تمام .  آنچه مصلحت است البته جاری خواهد فرمود.  عالم و محیط بوده و هست

مر را در اصالح امور خود صرف ننمائید، در صدد آن باشید که عالم را اصالح ع
با .   ثبت شدهاینست مقام اهل بهاء که در صحیفۀ حمراء از قلم اعلٰى.  نمائید

ه هر نفسی ب.  کمال محبّت سلوک نمائیده جمیع اهل عالم و احزاب مختلفۀ امم ب
ت و حقّ جلّ جالله شاهد و گواه این عمل نمود او از سالکین سبیل حقّ محسوبس

 .   و الیه منقلبه و مثواه
 

 ع  سمیّ مقصود جناب اسمین ح
 

 هو المبیّن العلیم 
 

کمال خضوع و خشوع از حقّ جلّ جالله ظهور ه اللّه و ب جمیع عالم منتظر یوم
موعود را در لیالی و اّیام سائل بودند و چون آفتاب حقیقت از افق ظهور مشرق و 

اوهام خود متشبّث و از سلطان یقین ه وظ از سماء عنایت نازل کلّ بلوح محف
ای .  قلب سلیم منیر موقن مستقیمه معرض مشاهده شدند، الّا من اتی اللّه ب

مبارکی اسم اعظم در این یوم الهی مقامی را مالک شوید ه دوستان جهد نمائید و ب
نچه سزاوار این روز آه ب.   شمس از افق بقا طالع و مشرق باشدهه مثابکه ب

ه از قلیل و کثیر مقّر فانی و دریوزۀ فانیه چشم بردارید و ب.  مبارکست عامل شوید
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الوان ه  اطفال بهه مثاببگو ای دوستان ب.  بحر ال اوّل و ال آخر له ناظر باشید
با عزم ثابت و قلب راسخ و بصر حدید و .  مختلفه مسرور نشوید و مشغول نگردید

انّا وجدناک .  مال امانت و اخالق حسنه مابین ناس ظاهر باشیدنور یقین با ک
ما ستر فی البحر و مقبالً الی کعبة الوجود ارسلنا الیک هذا الکتاب الّذی ال یعادله 

ما خزن فی األرض و ما کنز فی الجبال اّن ربّک ینطق بالحّق و انّه لهو الغنیّ 
 . المتعال
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  از مكاتيب حضرت عبدالبهاء
 

  جناب آقا غالمعلی کاشانی بواسطۀ
 جناب آقا یوسف بنّای طهرانی علیه بهآءاللّه 

 

 هواللّه 
 

ای بندۀ الهی، ندایت مسموع و نیّتت مقبول و سعیت مشکور و خلوصت 
آنچه امروز ه از فیض ابدّی حضرت رحمانیّت سائل و آملم که ب.  معلومست

هبت رحمان گردند و رحمت الیوم احبّای الهی باید مو.  سزاوار است قیام نمائی
یعنی روش و سلوکی پیش .  نعمت آسمانی شوند و حجّت بالغۀ الهی.  عالمیان

گیرند که استفاضه از پرتو شمس حقیقت باشد و جهان انسانی را نورانی نماید، و 
عالم و امانت و صداقت است با کلّ ملل و آن مهر و محبّت است با جمیع فرق 

الطاف ه استحقاق بشری ننمایند، بلکه توجّه به ر بمختصر اینست که نظ.  امم
حضرت جلیل نمایند و جمیع خلق را مخلوق او بدانند و مستحّق هر عنایت و 

ابداً امتیاز ننهند و مانند باران .  رعایت و حمایت و صیانت و مهربانی شمرند
تابند و  شعاع آفتاب بر گُلشن و گلخن به مثابهرحمت الهیّه بر هر خاکی ببارند و ب

 .  مشابه نسیم بهار بر گُل و خار بوزنده ب
 

آبادی را از قبل عبدالبهآء نهایت نوازش و مهربانی بنما  جناب آقا میرزا حسن شاه
 .و علیک التّحیّة و الثّنآء

 ع  ع    
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 سویسرا
  بواسطۀ امةاللّه تیودرا دوبن علیها بهآءاللّه األبهٰى

  للّه األبهٰىامةاللّه جان بکالن علیها بهآءا
 

اللّه  اللّه عالم وجود جسد است و روح این جسد محبّت ای مستشرق نور محبّت
ثمر بود و زجاج  اگر این محبّت نبود وجود هیچ نتیجه نداشت، شجر بی.  است
در عالم جماد .  یکدیگر ارتباط دادهه محبّت است که کافّۀ اشیاء را ب.  سراج بی

 محبّت است و همچنین در عالم نبات قوّۀ نابته و روابط ای از قوّۀ قوّۀ جاذبه نشانه
جواهر فردیّه با یکدیگر عبارت از محبّت است و همچنین در عالم حیوان عواطف 
انجذابیّه منبعث از محبّت است و در عالم انسان جمیع این روابط موجود و عیان و 

پس معلوم .  انوار محبّت بر دل و جان ساطعه عالوة علی ذلک شمس حقیقت ب
امیدم چنان است که تو مرکزی از مراکز .  محبّت استه حیات کائنات بشد 

محبّت گردی و وحدت عالم انسانی انتشار دهی و نفوس را از تعصّب دینی و 
تعصّب جنسی و تعصّب عالم خاک نجات دهی، تا هر نفسی از بشر جانفشان 

گُل و شکوفۀ یک گلستان شوندنفوس دیگر  و علیک بهآءاللّه .  گردد و کلّ 
 . األبهٰى

 
 حیفا 
  ۱۹۱۹ حزیران ۲۰
  

  هواللّه
  

  شخصي محترم مالحظه نمايند
  

  بهٰىاللّه ا
عارفان .  عاشقان خلعت هستی برافکنند و قبای سرخی از خون شهادت دربر کنند

خلعت تقدیس بر .  ردای اوهام براندازند و تشریف شریف حقیقت دوش گیرند
تر، چه که این خلعت از  نو تشریف توحید بر هیکلت موزوتر است  قامتت برازنده
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عرفانست، پودش ایقان، تارش .  نظیر ریر فلک اثیر است و زردوز کارخانۀ بیح
ندرد و رفو هرگز .  اش ملکوت ابهٰى صانعش پر دانا، خیّاطش رهبر توانا، کارخانه

اوساخی نیاالید هیچ ه روزبروز رونقش و لطافتش بنماید و ب.  کهنه نگردد.  نطلبد
ای دوست، آتشی در قلب عالم در سدرۀ مبارکه مشتعل گشته که .  و دیده بِرُبایَد

.  و پرتوش آفاق امم را روشن نمایداش عنقریب در ارکان عالم برافروزد  شعله
آنچه در جمیع صحف و .  جمیع عالمات ظاهر شده و کلّ اشارات مشهود گشته

پیرانی از .  محلّ توقّف از برای احدی نمانده.  کتب بوده تمامًا واضح گردیده
آرا سوار سمند بادپیما شد و در  خویش و از بیگانگان گریزان بودند، حال یار دل

سکوت و خاموشی تا .  آشکار گشتمیدان حقیقت جوالن نمود و آنچه پنهان بود 
ها در پس پرده پژمرده و  شمع روشن پروانه.  کی و صمت و فراموشی تا چند

 اگر اوج افق اعلٰى.  آنست که جوش دریا زد و اوج ثریّا جستوقت .  حنپرم
و اگر خوض در عمق دریا خواهیم دست و پا را باید جوئیم بال و پَر باید گشود 

درنگ باید سبقت و پیشی  بی.  وقت تنگ است و حرکت خیل الهی.  شنا آموخت
 .گرفت و شمع نورانی افروخت

 ع  ع     
 

 هواللّه 
 

 انرفسنج
  األبهٰىخان علیه بهآءاللّه  جناب حسن

 
 هواألبهٰى

 
.  ای در قطب عالم امکان بزن ای سرمست بادۀ پیمان، شوری در آفاق افکن و شعله

موج آر و بال و پری در اوج بگشا، درجی باز کن و گوهری بیفشان، ه ببحری 
ها را مشکبار  شامای بگشا و م نافه.  اللّه بسوز نار محبّته شمعی برافروز و جهانی ب

 ملکوت ابهٰىتأیید .  ها را معطّر کن و مغزها را معنبر بوزان و دماغنسیمی .  نما
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خدمت امراللّه در .  مرغ قاصر را نسر طائر نماید و پشۀ ضعیف را عقاب کاسر
نصیبان را نصیب بخش و محرومان را  بی.  اللّه همّت نما بکوش و در نشر نفحات

.  نگان را ماء معین شو و گمگشتگان را هادی سبیلتش.  محرم بزم راز کن
ملکوت ه توجّه ب.  پژمردگان را تر و تازگی بخش و افسردگان را حرارت و آزادگی

انّه یؤیّدک و یوفّقک علی الفوز العظیم و البهآء .  کن و هر تأییدی طلب نما ابهٰى
 .علیک و علی کلّ ثابت مستقیم

 ع  ع     
 


