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لکن معاىن الفاظ آن بلسان  اين کلمات در شرح توقيع مبارک انزل شده و
ّلا نفسه املقتدر بر حقيقت معاىن آن احدى آگاه نه إاپرسى شرح شده و 

 العزيز القدير.
 

 هو اّلله البهىه االهبى

 
اى کنيز خدا آاي صرب را در صدر قرار دهى و اي اصطبار را بر 

که قميص اين غالم اهلى و ثياب اين مجال اضطراب اختيار منائى بعد از آن
گشته بدم بغضاء در بني ارض و مساء و در کلا حني   روحاىن مرشوش و حممرا 

بنداء حزين ندا فرمايد و هر گاه از دوستان استغاثه منايد و اي از حمباان 
استعانت جويد بشمشريهاى حسد تقراب جويند و به تيغهاى رشک و 

 بوده است امر اين مجال مللوم اگر هس ى تو غضب اجابت منايند اين چنني
از عارفني و در اين وقت مجال اهبى در بئر ظلما مسجون گشته و در جنح 
بال حمبوس شده پس اگر ايف ى تو سيااره عمارا او را بر اين بئر ظلماىن دّللت 

لو وفا را در د  منا و بر نصرت اين يوسف مصر رمحاىن هدايت کن که شايد و 
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لما فرود آرد و نزول دهد و اين مجال اهلى صعود کند و بلحلات اين بئر ظ
و نلرات او مستضيئ شوند عامليان اى کنيز من آاي در حملا خود صابر شوى 

آسايش طلىب بعد از آنکه خليل رمحن در و بر مسکن خويش ساکن گردى و
دست منرود ملک طغيان مبتال گشته و از براى نفس خود انصرى نيابد و 

مشاهده ننمايد مگر خداوندى که عزيز و مجيل است اى کنيز من آاي  معيىن
از ماء عذب فرات بنوشى بعد از آنکه حسني مللوم کبد مبارکش از انر 
عطش سوخته و خدا منريش از حرارت ظماء برافروخته بشداتى که از عروق 
مبارکش قطرات دم ميچکد اى کنيز من آاي رخت طلب را بساحت گلستان 

ىن و اي جبهت سري و سياحت خود را برضوان سرور و هبجت طرب کشا
رساىن بعد از آنکه مجال اهلى از ايذا و اذيات جنود شياطني نفساىن متغريا و 
پژمرده گشته و انر طلعتش خاموش و افسرده شده اى کنيز من آاي سرور و 

ر شادماىن جوئى و اي فرح و کامراىن طلىب بعد از آنکه فرح و مسرات پروردگا
حبزن و کدورت علمى تبديل گشته و بدينجهت قطعات کبد ممکنات و 
افئده مقرابني از وراء حجبات بدم محرا تقليب شده اى کنيز خدا آاي از 
نعمت پروردگار خود متتاع جوئى و برخوردارى طلىب بعد از آنکه غالم اهلى از 

ني پس قطعات کبد خود تناول منايد بسبب آنچه اکتساب کرده اايدى منافق
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بنداى بلند اعلى و حنني کربى ندا کن اى مأل بيان آاي مسرتيح شويد در 
بيوت خود بعد از آنکه مجال قدم از ممالک قرب غروب منود و در ملکى 
نزول فرموده که نشناسد او را احدى از اهل او نه از وضيع و نه از شريف 

روح در دست اى کنيز من آاي متبسام شوى و اي خنده منائى بعد از آنکه 
يهود افتاده و بزخم حسود و دار عنود مقتول و مصلوب گشته و چون ثعبان  
کني او را در کلا حني بگزند پس حسرت ابد بر مشا جبهت آنکه عهد و 
ميثاق حضرت ذواجلالل را فراموش کرديد و نسيان منوديد و امر اهلى را ترک 

اى نفساىن خود اى منوديد و بطوع و رغبت قبول منوديد آنچه امر کرد هو 
مأل منافقني اى کنيزان خدا آاي چشم را بزينت کحل مکحول منائيد بعد از 
آنکه عيون قدم گراينست و دموع او بر خدود او چون امطار نيسان در 
فيضان و آاي اجساد خود را زينت دهيد بعد از آنکه رداء حمبوب مشباک  

در آئيد و اي در حمافل گشته از رماح انکار کنندگان و اي در حجرات سرور 
فرح و ظهور حاضر شويد بعد از آنکه نفحات سرور مقطوع و شئوانت 
هبجت و ظهور ممنوع شده از رضوان اسم عليم من اى کنيزان من آاي خدود 
را چون گل محرا بلون شقرا مشااطه منائيد اب آنکه مجال اهبى از لطمات بغضا 

حدى از رسل پروردگار اميان و بلون صفرا مشهود گشته از ظلم کساىن که اب
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اند و اين فضل عزيز منيع را انکار منودهاند اى کنيز من بدانکه  نمودهناقرار 
حمبوب رمحن بني مأل بيان چون نقطه اوىل در بني مأل فرقان مبتال گشته قسم 
جبمال ذواجلالل که بالايء اين مجال اعلمرت و اکربتر است از بالايء اوالني و 

 ى تو از گواهان و در اين وقت يوسف مجال در حتت اظفار آخرين اگر هس
ا فرمايد و از احبااى خود طلب نصرت منايد که شايد الذائب بنداء حزين ند

نفسى بقدرت و سلطنت اهلياه بر اين امر قيام منايد و اين مجال مللوم را 
نصرت منايد اى کنيزان من در اين هنگام چون غالم روحاىن اراده منوده که 
مجال نوراىن را از انلار حمباني و مغلاني بپوشاند دست افسوس وحسرت را 

أتساف و حريت بر سر و سينه زنيد و اب انله زار مهراز گرديد و  بکمال
بضجيج و حنني دمساز شويد ات از چشم چشمه خون موج زند و از قلب 
جيحون دم جارى و سارى گردد قسم خبدا که شجره قصوى در مکامن اعلی 
ابصل خود بزمني افتاد زيرا که وزيد بر اين سدره منتهى و مجال اهبى ارايح 

از قلوب کساىن که مشرک ابّللا بوده و خواهند بود اى کنيز من آاي سر  مسوم
را مبقنعه هاى الوان مستور و مزيان منائى بعد از انکه رأس غالم مصر بقا بر 
ت فردوس که در غرفات بقا  سنان بغضا مرتفع گشته و ابين سبب حورايا

د موهاى خود ساکن و مسرتحيند برهنه منودند سرهاى خود را و پريشان منودن
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را زيرا که مشاهده منودند که سلطان اهبى در دست اشقيا مبتال گشته و در  
کلا حني بر اين مجال قدمي اعرتاض مينمايند در اين حني مجال اهبى به 
بياانت قدس روحاىن و کلمات عزا سبحاىن ميفرمايد که اى اصحاب هبا بر 

کرباي حرکت منائيد و در   سفينه بقا راکب شويد و بر حبر محرا در اين مدينه
اين مقام قدر خود را دانسته که احدى در اين موهبت علمى و مکرمت  
کربى شريک نبوده و خنواهد بود چه که اليوم مجيع کشتيها در غمرات 

اند مگر اين فلک قدس سبحاىن و سفينه عزا رمحاىن   طمطام فنا مبتال گشته
م حمف وظ ماند و مقداس فرموده او را که هر که ابو متساک ايفته از فتنه اايا

پروردگار از محل مشرکني و قعود معرضني و اين است فضل پروردگار که 
خمصوص است ابوراق سدره تقديس که از جيب قميص اهبى بضياء ابدع 

اند پس قدر اين فيض بديع و فضل منيع را دانسته که  اصفى ظاهر گشته
منع منايند و در ارض از حمروم مبادا ملاهر شيطان مشا را از ظلا سدره رمحن 

شدگان حمسوب شويد پس مشا اى بندگان من و مراايى مجال من اگر ايفتيد 
نفسى را اينکه قادر ابشد که املاس را حلا منايد و جراين دهد پس بنويسيد 
اين کلمات بديع منيع را مبداد املاسياه و نشر دهيد او را در هر بالد ات آنکه 

عباد او انتشار ايبد و اگر نيافتيد و قادر بر او نگشتيد آاثر اهلى در مابني 
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پس بنويسيد آنچه از مساء تقديس انزل شده بذهب خالص و بفرستيد مبدينه 
ها و دايرهاى من که شايد اهل داير جبمال خمتار راه ايبند و هدايت شوند و 
از سبيل قدس منيع و تسنيم عزا بديع بياشامند اين است وصيات پروردگار 
مشا اگر هستيد از شنوندگان و بدرستيکه اشراق فرموده از افق اين کلمات 
پروردگار عامليان آفتاهباى عزا صمداىن را که احدى بر احصاى اعداد آهنا 
قادر نبوده و خنواهد بود مگر پروردگار مشا که او است احصا کننده و داان و 

هاى خود را که اطاالع تربيت ميفرمايد هبر يک از اين آفتاهبا عاملى از عوامل
آبن عوامل نيافته احدى از ممکنات مگر نفس او که عامل و داان و حميط است 
بر مجيع عوامل خود پس بشارت ابد کسى را که مرآت صدر خود را مقابل 

اند  منايد ابين آفتاهباى عزا متکني که از مشرقهاى امر ربا العاملني طلوع منوده
بوجه خود بر تراب در نزد طلوع اين مشوس  اند و بيفتد و اشراق فرموده

معاىن و نباشد از تکربا کنندگان اين کلمات در شرح آايت عزا صمداىن 
بلسان اپرسى ذکر شد ات هر نفسى از معني قدس حيوان که از فم رمحن 
جارى و سارى گشته طلب حيات ابقى منايد و بعضى از اين آايت توقيع 

منوط و مشروط گشته ات چه ادراک منايند  منيع ترمجه نشده ابدراک قارئني
 .لی صراطه العزيز املستقيمي من يشاء إفعلی اّللا قصد السابيل يهد
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	هو اللّه البهىّ الابهى

