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 اهلل يضر بین يدن يحألى ا  نّه يصعد حین ارتقائه ا  الّروح و بقائه بعد صعوده اعلم  ّما ما سألت عنأو

 يکون باقیًا بدوام ملکوت اهللهیکل ال تغیّره القرون واألعصار وال حوادث العالم وما يظهر فیه و يف

ن يتحّرک أّن القلم ال يقدر ا  طافه لأو عناية اهللوصفاته و منه تظهر آثار اهللوسلطانه وجبروته واقتداره و

لى مقام ال يعرف بالبیان وال ا  على ما هو علیه وتدخله يد الفضل سمّوه على ذکر هذا المقام وعلّوه و

هوآء  ينّه يتحّرک فا  ن طوبى لروح خرج من البدن مقّدسا عن شبهات األمم مکااإل ييذکر بما ف

ولیائه أو نبیآء اهللأت الفردوس األعلى ويعاشر مع الجنّة العلیا وتطوفه طلعا يرادة ربّه ويدخل فا  

 يحد على ما قّدر له فأرّب العالمین لو يّطلع  سبیل اهلل يهم ويقّص لهم ما ورد علیه فيتکلّم معو

 ى م األمنع األرفع األقدس األبهلذاک المقا الحین شوقا يرّب العرش والثّری لیشتعل ف عوالم اهلل

 

بدالوهاب علیك بهائى اينكه سؤال از بقای روح نمودی اين مظلوم به لسان پارسى بشنو، يا ع

انّه ال يوصف و ال ينبغى ان يذکر شهادت مى دهد بر بقای آن و اينكه سؤال از كیفیّت آن نمودی 

اند و مقصود آنکه ااّل على قدر معلوم انبیا و مرسلین محض هدايت خلق بصراط مستقیم حّق آمده

حین صعود با کمال تقديس و تنزيه و انقطاع قصد رفیق اعلى نمايند لعمر عباد تربیت شوند تا در 

د و علّت عظمى از اهلل اشراقات آن ارواح سبب ترّقیات عالم و مقامات امم است ايشانند مايٴه وجو

سبب و برای ظهورات و صنايع عالم بهم تمطر الّسحاب و تنبت األرض هیچ شىء از اشیاء بى 

علّت و مبدء موجود نه و سبب اعظم ارواح مجّرده بوده و خواهد بود و فرق اين عالم با آن عالم 

یشود بهیکلى که مثل فرق عالم جنین و اين عالم است باری بعد از صعود بین يدی اهلل حاضر م

اليق بقا و قابل آن عالم است اين بقا بقاء زمانیست نه بقاء ذاتى چه که مسبوقست بعلّت و بقاء 

ذاتى غیر مسبوق و آن مخصوص است بحّق جّل جالله طوبى للعارفین اگر در اعمال انبیا تفّکر 

چه در لوح که غیر اين عالم عالمهاست حکمای ارض چنان نمائى بیقین مبین شهادت میدهى
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حکمت از قلم اعلى نازل اکثری بآنچه در کتب الهى نازل قائل و معترفند ولکن طبیعیّین که 

اند و نظر بتربیت عباد ذکر مراتب جنّت و اند که ايشان حکیم بودهبطبیعت قائلند در بارٴه انبیا نوشته

بوده و هستند انبیا را اند حال مالحظه نمائید جمیع در هر عالمى که نار و ثواب و عذاب نموده

مقّدم بر کل میدانند بعضى آن جواهر مجّرده را حکیم میگويند و برخى من قبل اهلل میدانند حال 

امثال اين نفوس اگر عوالم الهى را منحصر باين عالم میدانستند هرگز خود را بدست اعدا 

 ...فرمودند نمیدادند و عذاب و مشّقاتى که شبه و مثل نداشته تحّمل نمى

 


