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 ّن اهل البهآء الّذينأبعضها على بعض بعد صعودها فاعلم ّما ما سألت من األرواح و اّطالع أو 

صدون و يصعدون ولئک يعاشرون و يؤانسون و يجالسون و يطیرون و يقأاستقّروا على الّسفینة الحمرآء 

األمر من  يضالنّاظرون و هم العارفون کذلک قنّهم هم المّطلعون و هم ا   َل ا  کأنّهم نفس واحدة 

 لدن علیم حکیم

 

اهل بهاء که در سفینٴه الهیّه ساکنند کل از احوال يکديگر مّطلع و با هم مأنوس و مصاحب و معاشر 

اين مقام منوط بايقان و اعمال نفوس است نفوسى که در يک درجه واقفند مّطلعند از کّمیّات و 

ن نفوس واقعند کما هو حّقه بر مراتب کیفیّات و درايج و مقامات يکديگر و نفوسى که در تحت اي

و مقامات نفوس عالیٴه از خود اّطالع نیابند لکّل نصیب عند ربّک طوبى لنفس توّجه الى اهلل و 

 استقام فى حبّه الى ان طار روحه الى اهلل الملک المقتدر الغفور الّرحیم

 

و يتضّرعون و کذلک بعد  ونحین الحتضار يعرفون ما فات عنهم و ينوح يرواح کّفار لعمرأّما أو 

ت که کل بعد از موت مّطلع بافعال و اين بسى معلوم و واضح اس بدانهمأرواحهم من أخروج 

اعمال خود خواهند شد قسم بآفتاب افق اقتدار که اهل حّق را در آن حین فرحى دست دهد که 

چنین اصحاب ضالل را خوف و اضطراب و وحشتى رو نمايد که فوق آن ذکر آن ممکن نه و هم

الطاف مالک اديان ايت و متصّور نه نیکوست حال نفسى که رحیق لطیف باقى ايمان را از يد عن

 …گرفت و آشامید

 

الیوم بايد احبّای الهى ناظر بظهور و ما يظهر منه باشند بعضى روايات قبلیّه اصلى نداشته و ندارد و 

اند اکثر آن بهوای نفس بوده چنانچه اند و در کتب ذکر نمودهآنچه هم ملل قبل ادراک کرده

جود است از معانى و تأويالت کلمات الهیّه اکثری ايد که آنچه در دست ناس مومشاهده نموده
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ئى بغیر حّق بوده چنانچه بعد از خرق حجاب بعضى معلوم و واضح شد و تصديق نمودند که کلمه

مقصود آنکه اگر احبّای الهى قلب و سمع را از آنچه از  از کلمات الهیّه را ادراک ننموده بودند

احّب  ه بمطلع امر و ما ظهر من عنده ناظر شوند عنداهللاند طاهر نمايند و بتمام توجّ قبل شنیده

 …بوده

 

الّذين اختّصهم اهلل لحبّه و جعلهم من الفائزين و  يحبّائأ يل  بَ حمد و کن من الّشاکرين کبّر من ق  أ

 الحمد هلل رّب العالمین

 


