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نّه على خسران ا  ورحمته ومن يمنع و م عن فضل اهللكنفسأقل يا قوم ال تمنعوا 

ونّن من كال تو م العزيز الوّهاب اتّقوا اهللكتدعون ربّ عظیم قل يا قوم أتعبدون التّراب و

نتم يا أحسن المبدعین أ اهلل كل الغالم فتباركتاب اهلل على هیكالخاسرين قل قد ظهر 

ن توبوا يا قوم عّما قد فّرطتم ونوا من الّراجعیلیه وكا  سرعوا أن أعنه ال تهربوا مأل األرض 

م كرزقخلقكم و يّن من الجاهلین هو الّذونكال تمره وأ يسرفتم فأوما  جنب اهلل يف

 كم نفسه العزيز العلعّرفو بأمره
ّ
لى سمآء ا  كم عّرجو نوز العرفانكم كظهر لأو العلیم ي

وال  مكنفسأعلى  ن ال تمنعوا فضل اهللأكم يّاا  فیع كم العزيز الرّ مره المحأ ييقان فاإل

 ياألمنع المشرق المنیر فأنصفوا ف هذا الّظهور األظهر يكروه فال تنو مكعمالأتبطلوا 

 اذ  ا  روا فیه بقلوب طاهر سلیم كّ تفو لى ما نزل عن جهة العرشا  كم ثّم انظروا مر اهلل بارئأ

 ونّن من الموقنینكتو وسط الّسمآء يلّشمس فظهور اكم األمر كيظهر ل

 

هذا من و من يعجز عن عرفانهما جعل الّدلیل له آياتهو ّن دلیله نفسه ثّم ظهورها  قل 

لن يتّم  كومن دون ذل ّل نفس ما يعرف به آثار اهللك يواودع ف فضله على العالمین

فوق  ال يأمر العبادا وظلم نفس  نّه ال يا  مره لمن المتفكرين أ ينتم فأن ا  حّجته على عباده 

 نّه لهو الّرحمن الّرحیما  و طاقتهم

 



 42بديع، صفحه  163رت بهاءاهلل، منتخباتى از آثار حض -( 52لوح )

www.oceanoflights.org 

ّن ا  و بصر طاهر منیر يوكیف ذ مه األرضكأعلى شأن يعرفه  مر اهللأقل قد ظهر 

 ّل شهورك يتظهر منها ف يك حرارة الّتن يدركالّشمس ببصرها ول كمه لن يدركاأل

مقابلة  يلو تطلع فضیائها وو ثرهاأوال  مه البیان تاهلل لن يعرف الّشمسكأكن سنین ولو

 ّل حینك يعینه ف

 

لى شاطئ ا  كم قّربناو م لعرفان نفسنا بین العالمینكنّا اختصصناا  قل يا مأل البیان 

له ا  كّل األلحان بأنّه ال فیه تنطق النّار على  يعن يمین بقعة الفردوس مقام الّذ األيمن

 نا العلأاّل ا  
ّ
استضآءت  يكم عن هذه الّشمس الّتنفسأجبوا ن ال تحتأكم يّاا  العظیم  ي

م كبصارأن افتحوا أوكبیر  ّل صغیركحاط أ يكم الّرحمن بضیآء الّذفق مشیّة ربّ أعن 

 اّل بعد وسعهاا  ا لّف نفس  كبصر ألّن اهلل ما  يكم بذبصارأوال تعلّقوا  مكلتشهدوها بعیون

 المرسلینو ّل األلواح على النّبیّینك يك نزل فذلوك

 

فیه ارتفع و ال من آخرو ّولأما قّدر له من  يهذا الفضآء الّذ يادخلوا يا قوم ف نأ

م كال قلوبو عن ردآء العزّ  ام عري  كجسادأوال تجعلوا  تهّب روايح قدسه المنیعو ندآء اهلل

 م عن استماع نغماته األبدع األمنع العزيز األفصح البلیغكال سمعو مكر ربّ كعن ذ

 


