لوح الفتنة – حضرة بهاءهللا – مائده آسمانى ،جلد  ،4الصفحات 264 - 261

ابحلق فها قد آاتكم
اّلل املهيمن القيهوم أب هّنا سيأتيكم ه
أن اي فتنة البقاء فانتظري فتنة ه
الكل من يومئذ إىل يوم الهذي
حينئذ ه
ابحلق فاشهدون وإ هّنا يفصل بني الكاف والنهون ومييهز بني ه
مرة أخرى يف أ هايم بد مووو بظهو غيب ذاته وكنه بقائه يف سنة املستغاث وإ هن هذا
يظهر ه
كل غيب وشهو  .قل إ هن ذلك من فتنة
ه
كل املمكنات من ه
احلق حمتوم إ هن ذلك من فتنة أيخذ ه
تنشق أ اضي
تضطرب فيها النهفوس وتذهل فيها العقول وتنفطر هبا مسوات العلم واحلكمة و ه
تندك هبا جبال اجملد والنهو  .قل إ هن ذلك من فتنة يزلزل هبا أوراش العظمة
العز والقد ة مثه ه
ه
الرو  .قل إ هن ذلك من فتنة
الرفعة مثه ه
يتحي هبا يف قدس البقاء م أ ه
وينقلب هبا أهل سرا ق ه
الضياء وخت هفف أقما العماء مثه تسقط هبا يف مسوات األمر أجنم العلوم .قل إ هن
تظلم هبا مشوس ه
السموات مثه
ذلك من فتنة ميتحن ه
كل من يف األ ضني و ه
كل املوجو ات مثه ه
كل ال هذ هات مثه ه
اّلل هبا ه
املقربون مثه
كل العاملون .وإ هن ذلك من فتنة يفنت هبا وبا مكرمون مثه وبا خملصون مثه مالئكة ه
ه
ابّلل املهيمن
كل من ي هدوي احملبهة واإلميان ه
أهل م أ العاملون .قل إ هن ذلك من فتنة ميحص فيها ه
البهي احملبوب .وإ هن ذلك من فتنة ينخمد هبا ان القدس مثه
العلي احملبوب هبذا اجلمال املمتنع ه
ه
كل
ينجمد ماء احلقيقة مثه ه
يهتز سد ات النهو وميوتن الطهو يون .قل إ هن ذلك من فتنة أيخذ ه
نب سول .قل إ هن ذلك
كل ملك أمني مثه ه
كل مدبهر وليم و ه
كل ابلغ حكيم و ه
وا ف سليم و ه
كل ه
كل اآلفاق وميحص هبا النهاس كلههم أمجعون ويفرق بعض ون بعض كفرق
من فتنة تضطرب هبا ه
اّلل مظهر هذه الفتنة احملتوم وبذلك فرق ما فرق
السماء بل أش هد من ذلك .فتعاىل ه
األ ض و ه
كل النهبيهون واملرسلون ومن قبلهم يف زمن الهيت لن حييط هبا ولم البالغون وسيفرق بذلك
يف زمن ه
السهر غيب مكنون قد سرت يف كنائز قدس حمفوظ وال
كل ما يفرق يف زمن اآلخرون وإ هن هذا ه
ه
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اّلل بصرا كان ون أبصا احلديد مستو وإ هن ذلك من بصر لو
يعرف ذلك إهال من آاته ه
العزة ليشهقون يف أنفسهم
يبصرون هبا أهل ووامل احلقيقة مثه أهل مكامن األمر يف سرائر ه
احلق إ هن من هذه الفتنة ختطف أبصا
اتّلل ه
يقشعرون يف ذواهتم ولن يستطيعن أن يشهدون .ه
و ه
اتّلل
الربوب .قل ه
الرو مثه ختف هبا يف مساء األمر اقمرو ه
القلوب الغيوب وتربق أنظا املق هدس و ه
كل
اّلل ه
يف هذه الفتنة نزل أقدام العا فني الهذين هم يعرفون ه
ابّلل وهم يف أسرا األمر واخللق يف ه
حني ببصر احلديد ينظرون قل إ هن ذلك لفتنة هتتك فيها أستا املسرتات وتنكشف أسرا
اتّلل سيفتنون يف هذه الفتنة ويلقون يف النها وبا
الصدو  .قل ه
املسر ات مثه تظهر هبا كنائز ه
اتّلل يفنت يف هذه الفتنة حقائق
اّلل يعبدون .قل ه
قل من ذ هة إ هّنم غي ه
الهذين ما خطرت بباهلم أب ه
كل حني ان يتذ هكرون فكيف وبا
الهذين لن يغفلون ون ه
اّلل وأمره يف طرفة وني وهم كانوا يف ه
كل املظاهر األولى قد ما يعرف النهملة
الهذين هم ما ورفوا من هذا األمر الهذي ينصعق فيه ه
احلق يزل يف هذه الفتنة أقدام
اتّلل ه
اّلل ملشهو  .قل ه
من زابنيهة وأولئك هم من جوهر الغفلة وند ه
كل العا فني من أهل م أ العالني من قبل أن يلتفتون أنفسهم أو يفقه قلوهبم أو مييهزون يف
ه
يفرطون إذا يصيحون يف
ساذج ورفاّنم أبولى جواهر العقول فبعد ما يكشف هلم ه
وما هم فيه ه
السموات
أنفسهم و ه
يتنعرون يف ذواهتم مثه يبكون و ه
يضجون مثه يصرخون ولو يكون هلم م أ ه
قل من آن ون هذا اجلمال املنيع ال حيتجبون.
واأل ض من ه
الرو والبقاء يريدون أن يفدون وأب ه
يقشعر مثه يف
السهر
ه
ه
الرو القدس تضطرب يف تلك األ هايم ونو األنس يرتعب و ه
اتّلل إ هن ه
سر ه
اتّلل يف هذه الفتنة تفنت األ اي حني هبوهبا بنفس
العز مالئكة العرش يشفقون .قل ه
الهوت ه
كل
هبوهبا مثه متتحن املياه حني شرهبا وجرايّنا مثه النها حني الهذي تشتعل وتفو  .ه
اتّلل قد يفنت ه
بكل سفائنها وأمواجها وقطراهتا
السموات مثه ه
األ اضي و ه
الشموس واألجنم مثه األقما مثه األحبا ه
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كل
اّلل املهيمن القيهوم .ه
وما ق هد فيها من وجائب صنع ه
كل شيء إىل ه
كل شيء يف ه
اتّلل تفنت ه
سر ما نزل من قبل ولى حبيب األ هول من
شيء بنفس شيء ولن خنرج منه ذ هات اهلواء وذلك ه
وصى اللهقمان اي بين إ هّنا إن تك مثقال
جربوت ه
العلي العامل املعلوم وهو ذلك اآلية حني ما ه
اّلل ه
اّلل يشهد مبا هم
اّلل و ه
السموات أو يف األ ض أيت هباء ه
ذ هة من خر ل فتكن يف صخرة أو يف ه
اتّلل لو تنظرون تشهدون أب هن سراج الهذي توقد يف اللهيايل تلقائكم يفنت يف حني
كانوا يعلمون ه
ما يشتعل مثه طي الهذي يطوف حوله مثه أنوا الهيت جتلهى منه وأحاطت أطرافه وألقت ولى
اتّلل إ هن الفتنة هو يفنت واحملك مبحك والتهمحيص مبحص والغرابل يغربل
جهات مشهو  .ه
كل ذلك من ظهو هذه الفتنة
كل واحد أبلف ش هقة مثه ميتحن ه
الشقوق ه
واألشعا ينشق ه
الشطر املهيمن األقدم وقد هبهت أ ايحها حينئذ فيأيت من قريب يف
األوظم الهيت يظهر ون هذا ه
كل فيه يشبقتنون .ات هّلل ومظهر هذا اجلمال القدمي بذاته
سنة ه
كل من يف البال و ه
الشدا وأيخذ ه
وما هو املستو ليقع إذا زلزلة يف قوائم األوراش
لذاته يف ذاته لو يكشف ه
اّلل حجااب ه
يتفرقون وإ هن لو أذكر هذا النهباء األوظم وظهو ات فتنة
ويضطربون حوامل العرش وكا ذواهتم ه
اتّلل لن ينفد ذكرها ولن يبيد
وامتحاانته األقوم من يومئذ إىل أبد اآلاب يف سرمد ال هدهو ه
اّلل
كل ذلك فتعاىل ه
وصفها ولو جيري من بعد ما خلق ه
كل البحو سبعني ألف ألف مبثل ه
اّلل ه
هذا قليل حمدو .
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