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اطمينان داشته باش که هر کس از اين و تو به راستى بر نفس خويش  
سپس از . جمال روى برگرداند، همانا از پيامبران پيشين روى بر تافته است

) تکبر و غرور( ستکبارزمان ابتداى بى آغاز تا پايان بى انتها به خداوند ا
سپس آن را در روز . اين لوح را حفظ کن! پس اى احمد ٭ ورزيده است

پس به  ٭ و در اجراى آن درنگ نکن هاى زندگى خود تالوت نما
درستى که خداوند براى قرائت کنندۀ اين لوح اجر صد شهيد، سپس 

اين گونه از فضل و رحمت خود  ٭ عبادت دو دنيا را مقدر فرموده است
پس سوگند به خدا اگر  ٭ بر تو بخشش نموديم تا از شکر کنندگان باشيم
اخالص و صدق خالص با کسى در سختى يا اندوهى باشد و اين لوح را 

بخواند خداوند اندوهش را رفع مى کند و زيان وارده بر او را برطرف مى 
  ٭ به درستى که او بخشاينده و مهربان است. کند و مشکلش را مى گشايد

پس از جانب ما همۀ کسانى   ٭ و ستايش سزاور پروردگار عالميان است
 ٭ ذکر کن ل ساکن هستندشهنشاه جمي )شهر خداوند(را که در مدينة ا 

بر مى  قيامتبه آنانى که به خدا و به آن کسى که خداوند او را در روز 
   ٭ انگيزاند ايمان دارند و در راه حقيقت سالکند، درود بفرست

  

 

 

لطاُن الَعليُم الَحكيمُ  ُهَو الس  
  

ِه َوْرَقُة اْلِفرَدوِس ُتَغنّى َعلٰى أْفٰناِن ِسْدَرِة اْلَبٰقا ِبألْٰحاِن ُقْدٍس ٰهذِ 
ديَن اِ  َو اْلُمَوح ُِر الُمْخِلصيَن ِالٰى ِجٰواِر ا لٰى ٰساَحِة َمليٍح ٭ َو ُتَبش

َل ِمْن َنَبا اِ ُقْرٍب َكريٍم ٭ َو ُتْخِبُر اْلُمْنَقِطعيَن  ذى ُفصال َباِبٰهَذا الن
 اْلَمِلِك اْلَعزيِز اْلَفريِد ٭ َو َتْهِدى اْلُمِحبّيَن ِالٰى َمْقَعِد اْلُقْدِس ُثم
ْكَبِر الذى ُسِطَر في  ِالٰى ٰهَذا الَْمْنَظِر اْلُمنيِر٭ ُقْل ِان ٰهٰذا َلَمْنَظُر اْالَ

َو ِبِه ُيْفَصُل اْلَحق َعِن اْلٰباِطِل َو ُيْفَرُق ُكل َامٍر َاْلٰواِح الُْمرَسليَن ٭ 
َحكيٍم ٭ ُقْل ِانُه َلَشَجُر الروِح الذى َاْثَمَر ِبَفٰواِكِه ٱِ الَْعِلي اْلُمْقَتِدِر 
ْلطا ال ٕاٰلَه ٕاّال ُهَو ٱلس ُُه ُهَو ٱُن اْلَعظيِم ٭ َاْن ٰيا َاْحَمُد َفٱْشَهْد ِبَان

اْلُمَهْيِمُن الَْعزيُز اْلَقديُر ٭ َو ٱلذى َاْرَسَلُه ِبٱْسِم َعِلي ُهَو َحق ِمْن 
ِعْنِد ٱِ َو ِانّا ُكل ِبأْمِرِه َلِمَن اْلعاِمليَن ٭ ُقْل يا َقْوِم َفٱتِبُعوا ُحُدوَد 

ْل ِانُه َلُسْلطاُن قُ  ٭ٱِ ٱلتى ُفِرَضْت ِفى اْلَبٰياِن ِمْن َلُدْن َعزيٍز َحكيٍم 
ٱلرُسِل َو ِكٰتاَبُه َالُم اْلِكتاِب ِاْن أْنُتْم ِمَن اْلعاِرفيَن ٭ َكٰذِلَك 

ْجِن َو ٰما َعَليِْه ِاال اْلَبٰالُغ الُْمبيُن ٭ ُرُكُم اْلَوْرقاُء فى ٰهَذا السُيَذك  



 

 

  اوست پادشاهى آگاه و دانا
به ) بقا(درخت جاودانگى اين کبوتر بهشتى است که بر شاخسار هاى

و پاکدالن را به قرار گرفتن در جوار  ٭ آوازهاى خوش قدسى مى خواند
 ٭ پروردگار و يکتا پرستان را به درگاه قرب خداوند بخشنده مژده مى دهد

 و وارستگان و گسستگان از دنيا را به اين پيامى که از سوى خداوند پادشاه
را به آستان ) خدا( و دوستداران ٭  و گرامى و يگانه آمده، آگاه مى سازد

بگو بدرستى که  ٭ قدس و سپس به اين منظر روشن راهنمايى مى کند
اين بزرگترين منظرى است که در کتابهاى فرستادگان خدا دربارۀ آن نوشته 

و بوسيلۀ آن حق از باطل جدا مى شود و هر امرى از  ٭شده است 
) زندگانى( ين درخت روحبگو همانا ا ٭ گرددروشن مي حکيم )خداوند(

 ٭ است که ميوه هاى خداوند بلند مرتبه و توانا و بزرگ را به بار مى آورد
گواهى ده به اينکه همانا اوست خداوند و نيست خدايى ! هان اى احمد

و به اينکه آن کسى  ٭ و گرامى و تواناست جز او که پادشاهى نگهدارنده
نا او حق و از جانب خداست فرستاد، هما) حضرت باب(را که به نام على

احکام خداوند را ! بگو اى مردمان ٭ و ما همه فرمانش را فرمانبرداريم
 دانا واجب شده است عزيزوردگار پيروى کنيد که در کتاب بيان از سوى پر

پادشاه پيامبران و کتابش مادر ) على، حضرت باب(بگو براستى که او  ٭
در ) بهاءا(بدين گونه اين کبوتر ٭  کتابهاست، اگر شما از عارفان باشيد

 اين زندان شما را يادآور مى شود و بر او تکليفى جز ابالغ آشکار نيست٭

 

 

َو ِانَك َانَْت َاْيِقْن في ٰذاِتَك ِبَان ٱلذي َاْعَرَض َعْن ٰهَذا اْلَجٰماِل  
ُثم ٱْسَتْكَبَر َعَلى ٱِ في َاَزِل  َفَقْد َاْعَرَض َعِن ٱلرُسِل ِمْن َقْبلُ 

ُثم ٱْقَرْاُه  اْالٓزاِل ِالٰى َاَبِد اْالِٓبديَن ٭ َفٱْحَفْظ ٰيا َاْحَمُد ٰهَذا ٱللْوحَ 
َر ِلٰقاِرِه َاْجَر  َقْد َقد َٱ اِمَك َو ٰال َتُكْن ِمَن ٱلّصاِبريَن ٭ َفِانفي َاي
ِماِة َشهيٍد ُثم ِعٰباَدِة ٱلثَقَلْيِن٭ َكٰذِلَك َمَننّا َعَلْيَك ِبَفْضٍل ِمْن ِعْنِدٰنا 

ٍة َاْو َو َرْحَمٍة ِمْن َلُدنّا ِلَتُكوَن ِمَن ٱلّشاِكر َمْن ٰكاَن فى ِشد ِيَن٭ َفَو ٱ
ُه َو  ُحْزَنُه َو َيْكِشُف ُضر ُْوَح ِبِصْدٍق ُمبيٍن َيْرَفُع ٱُحْزٍن َو َيْقَرُا ٰهَذا ٱلل
ُيَفرُج َكْرَبُه َو ِانُه َلُهَو ٱلرْحٰمُن ٱلرحيُم ٭ َو الَْحْمُد ِللِّه َرب اْلٰعاَلميَن 

 َذك الَْمِلِك اْلَعزيز ٭ ُثم َِمْن َسَكَن في َمديَنِة ٱ ْر ِمْن َلُدنّا ُكل
اْلَجميِل ٭ ِمَن ٱلذيَن ُهْم آَمُنوا ِبٱِ َو ِبٱلذي َيْبَعُثُه ٱُ في َيْوِم 

  اْلِقٰيَمِة َو ٰكاُنوا َعلٰى َمٰناِهِج اْلَحق َلِمَن ٱلّساِلكيَن٭



 

 

پس هر که خواهد از اين اندرز روى گردان شود و هر که خواهد، راهى  
اگر به اين آيات کفر ! بگو اى مردم ٭به سوى پروردگارش در پيش گيرد

مى ورزيد، پس به کدامين دليل پيش از اين به خداوند ايمان آورده ايد؟ 
نه، سوگند به آن که جانم  ٭ آن دليل را ارائه دهيد! درغگويان اى گروه

در دست اوست، هرگز قادر نخواهند بود و توانايى ارائه آن دليل را 
 ٭ يشان برخى ديگر را پشتيبان گردندنخواهند داشت اگرچه بعضى از ا

پس روزگار مرا در . فضل مرا در غياب من فراموش منما! هان اى احمد
خود، سپس اندوه و تنهايى ام را در اين زندان دوردست به ايام زندگى 

آن چنان که اگر از شمشير  ،و در دوستى با من پايمردى نما ٭ ياد آورد
هاى دشمنان ضربه خورى و همه آنانى که در آسمان ها و زمين ها 

و  ٭ هرگز در قلبت دگرگونى ايجاد نشودهستند، تو را از من باز دارند 
راى دشمنانم و چشمۀ آب حيات جاودان براى دوستانم چون شراره آتش ب

و اگر در راه من اندوهى بر تو وارد شد و  ٭ باش و از شک کنندگان نباش
پس توکل به خداى . يا به خاطر نام من ذلتى بر تو رسيد، مضطرب نشو

٭ زيرا مردمان در راه هاى وهم و  پروردگار تو و نياکانت استکن که 
آنان را ديدۀ بصيرتى نيست که با چشمان خود  گمان سير مى کنند و

و اين چنين دربارۀ  يا نغماتش را با گوش خويش بشنوند خداى را بشناسند
اين گونه  ايشان گواهى مى دهيم همان گونه که تو خود نيز گواه هستى٭

اوهام بين آنها و دلهايشان هائل گرديده و آنان را از راه هاى خداوند بلند 
  ٭ باز مى داردمرتبه و بزرگ 

 

 

َعْن ٰهَذا ٱلنْصِح َو َمْن ٰشا َفْلَيتِخْذ ِالٰى َربِه َفَمْن ٰشا َفْلُيْعِرْض 
ٍة آَمْنُتْم ِباِ َسبيًال ٭ ُقْل يا َقْوِم ِاْن َتْكُفُروا ِبٰهِذِه اْالٓياِت َفِباَ  ُحج ي

ِمْن َقْبُل ٰهاُتوا ِبٰها يا َمَالَ اْلٰكاِذبيَن ٭ ٰال َفَو ٱلذي َنْفسى ِبَيِدِه َلْن 
َيْقِدُروا َو َلْن َيْسَتطيُعوا َو َلْو َيُكوُن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظهيرًا ٭ َاْن ٰيا 

 َذك َاْحَمُد ٰال َتْنَس َفْضلى في َغْيَبتي ُثم اِمَك ُثمْر َايّامى في َاي
ْجِن اْلَبعيِد ٭ َو ُكْن ُمْسَتقيمًا في ُحبّي  ُكْرَبتى َو ُغْرَبتي في ٰهَذا ٱلس
 َو َيْمَنُعَك ُكل َل َقْلُبَك َو َلْو ُتْضَرُب ِبُسُيوِف اْالَْعٰدا ِبَحْيُث َلْن ُيَحو

ٰمواِت َو اْالََرضيَن ٭ َو ُكْن َكُشعْ  َلِة ٱلنّاِر ِالَْعٰدائى َو َمْن ِفي ٱلس
َك اْلُحْزُن  َكْوَثِر اْلَبٰقا ِالَِحبائي َو ٰال َتُكْن ِمَن اْلُمْمَترينَ  ٭ َو ِاْن َيَمس

لُة ِالَْجِل ِٱْسمى ٰال َتْضَطِرْب َفَتَوكْل َعَلى ٱِ َربَك  فى َسبيلى َاِو ٱلذ
 ٱَو َرب ليَن ٭ ِالَن و لنّاَس َيْمُشوَن فى ُسُبِل اْلَوْهِم َو آباَك اْالَ

َلْيَس َلُهْم ِمْن َبَصٍر ِلَيْعِرُفوا ٱَ ِبُعُيوِنِهْم َاْو َيْسَمُعوا َنَغٰماِتِه ِبآذاِنِهْم َو 
ُنوُن  َكٰذِلَك َاْشَهْدٰناُهْم ِاْن َاْنَت ِمَن ٱلّشاِهديَن ٭ َكٰذِلَك ٰحاَلِت الظ

  َتْمَنُعُهْم َعْن ُسُبِل ٱِ اْلَعِلي اْلَعظيِم ٭ َبْيَنُهْم َو ُقُلوِبِهْم وَ 


