
 57بديع، صفحه  163حضرت بهاءاهلل، منتخباتى از آثار  -( 76لوح )

www.oceanoflights.org 

 

 لیک عن جهة عرش ربّک العلا   ين استمع ما يوحأ ،ن يا عبدأ
ّ
اّل هو قد خلق ا  له ا  العظیم بأنّه ال  ي

 لى کّل مدينة رسوًال من عنده لیبّشرهم برضوان اهللا  رسل أو الخلق لعرفان نفسه الّرحمن الّرحیم

وشرب من  لقائهفاز بو من النّاس من اهتدی بهدی اهللو لى مقعد األمن مقّر قدس رفیعا  ويقّربهم 

کفر بآيات اهلل و عراضومنهم من قام على اإل کان من الموقنینو التّسلیم سلسبیل الحیوان ييادأ

شرقت شمس البیان عن أفیه  يلى سیّد األيّام يوم الّذا  وانتهت  قضت القرونو المقتدر العزيز العلیم

 ل  طلع جمال الّسبحان باسم ع  و فق الّرحمنأ
 
 نّ ا  ومنهم من قال  عراضعلى اإل م الکلّ قا اذ  ا  عظیم  ي

حد من العلمآء أة کما تکلّم بذلک ن  منهم من قال به ج  و اّل رجل افتری على اهلل العزيز القديما  هذا 

رّکبها و منهم من قال ما نطق على الفطرة بل سرق کلمات اهللو کنّا من الّشاهدينو يمحضر يف

هم کانوا على مقاعدهم لمن و لعظمةفواههم قد بکت عیون اأوبما خرج من  بکلمات نفسه

لى ما ا  ويا قوم ال تنظروا  رّب آبائکم األّولینو قال يا قوم تاهلل قد جئتکم بأمر اهلل ربّکمو الفرحین

ويا قوم فارجعوا  نتم من العارفینأن ا  ء ينّه خیر لکم عن کّل شا  و عندکم فانظروا بما نّزل من عند اهلل

 ياو ما نّزل يومئذ لیظهر لکم الحّق بآيات واضح مبینو برهانهو لى ما عندکم من حّجة اهللا  البصر 

المؤمنین هل بعد ظهور اهلل ينفع کونوا من و ن اتّبعوا ملّة الّرحمنأقوم ال تتّبعوا خطوات الّشیطان 

ن قتلوه أ لىا  البغضآء  يالنّصح زادوا ف يکلّما زاد ف المقتدر العلیم الحکیم يء ال فونفسيش احد  أ

ووّصى هؤآلء  قلیل من عبادنا الّشاکرينو آمن به قلیل من النّاسو  لعنة اهلل على الّظالمینال  ا  بالّظلم 

 ء عّما خلق بین الّسمواتيکّل سطر جمیل بأن ال يعتکفوا حین الّظهور بش يکّل األلواح بل ف يف

وال  ه اتّقوا اهللمرأثبات اّل إلا  البیان  ما نّزلتو لنفسه يظهرت نفسأقد  ينّ ا  وقال يا قوم  األرضینو

 ل  تتعّرضوا به کما اعترضوا ع  
 
خذوا ما عنده ألّن دونه لن و لیها  ذا سمعتم ذکره فاسعوا ا  و مأل الفرقان ي

سنین معدودات قد شّقت و شهر معلوماتأفلّما قضت  اآلخرينو يغنیکم لو تتمّسکوا بحجج األّولین

 ل  تى جمال ع  أو سمآء القضآء
 
قاموا على النّفاق بهذا  اذ  ا  خری ا  بالحّق على غمام األسمآء بقمیص  ي
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 کّذبوا ببرهانهو جادلوا بآياتهو حاربوا بنفسهو کفروا بهو نقضوا المیثاقو النّور المشرق عن شطر اآلفاق

نفسهم أفلّما شهدوا  ن قاموا على قتله کذلک کان شأن هؤآلء الغافلینألى ا  کانوا من المشرکین و

 قل فويل لکم مر اهللأکّل حین بمکر جديد لیضیع به  ييأتون فو ء عن ذلک قاموا على المکرعجزآ

 ّن ربّکم الّرحمن لغنا  و نفسکمأتاهلل بذلک يضیع 
ّ
ن ا  مر ألن ينقصه و ءيلن يزيده شو عن العالمین ي

مؤمن ن يا عبد الأ عن دنس المشرکین اکان ذيله مقّدس  و لیکما  ن کفرتم يرجع ا  و آمنتم فألنفسکم

 ل  ذکر لک ما ورد ع  أن أريد أباهلل تاهلل لو 
 
 کان اهلل على ذلک شهیدو ال العقولو لن تحمله النّفوس ي

ن اعرف ربّک أمر ربّک لمن المتفّکرين أ يکن فو ال تعّقب هؤآلءو نت فاحفظ نفسکأنّک ا  و

ن أ لّسامعیننت من اأن ا  شیآء يشهد بذلک کّل األو ءيال بدونه ألّن دونه لن يکفیک بش بنفسه

 ذن ربّک العزيز الوّهاب ثّم خذ کأس البقآء باسم ربّک العلإاخرج عن خلف الحجاب ب
ّ
األعلى  ي

لى ا  يصل الکأس  يال تکن من الّصابرين تاهلل حین الّذو الّسمآء ثّم اشرب منهاو بین األرض

  هل مألأشفتاک لیقولّن 
 
 أو يّها العبد الموقن باهللأا لک يا األعلى بأّن هنیئ

 
ا هل مداين البقآء بأّن مريئ

ها العبد بما فزت بما يّ ألسان الکبريآء بأّن بشری لک يا  يينادو يّها الّشارب من کأس حبّهألک يا 

 ...کانوا من المنقطعینو األرضو الّسموات ي الّذينهم انقطعوا عن کّل من فاّل ا  ال فاز به 


