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 إهلي األهبى
 
 

يتفّكر فيه يبعثه هللا و  من يقرئهو  هذا لوح احلّق قد نزل من جربوت األمر
منها أهل  يستضيءو  أنوار الّرمحن منهيف قطب الّرضوان بطراز اّلذي يستشرق 

مأل العالني هو احلّق قد كان عن أفق احلّق على احلّق ابحلّق مشهودا أن اي مأل 
 ّق يف هذا احلّق اّلذي لل  عن مطل  احلقّ احلّق قد ظهر احلّق عن أفق احل

يذكركم على احلّق إاّيكم أن ال تنسوا احلّق حني اّلذي أخذ و  ينطق ابحلقّ و 
كانوا من و  ال تكونّن من اّلذينهم أعرضوا عن احلقّ و  عنكم عهد نفسه احلقّ 

 جيز املوجودات أبّن هذا هلوو  املعرضني قل اتهلل إّن احلّق حينئذ ينادي يف أمامه
حيقّق احلّق و  إنّه هلو احلّق اّلذي به حقّق احلّق من قبلو  احلّق قد ظهر على احلقّ 

من مشس مجاله مّث امسعوا شرقت مبا أأنتم اي مأل احلّق فانظروا احلّق و  من بعد
نغمات احلّق عّما خيرج عن شفتائه مّث استشربوا من تسنيم احلّق عّما يعطيكم 

غمام و  ّق عّما نزلت من مساء عّز سلطانهكلوا من نعمة احلو  من كأس عنايته
وا يف ظّل شجرة احلّق هذا الغالم اّلذي لو حيّرك يف قدس إفضاله مّث استظلّ 
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إذا يسكن يف نفسه و  مشوسات األحديّةو  نفسه ليتحّرك به ظهورات احلّقّية
أنتم اي مأل احلّق لو و  ليستقّر مجال احلّق مّث هيكله على عرش قدس مني 

ما حيدث منها ممّا ال يليق بسلطان و  ركم عن غبار املمكناتتصّفون أبصا
مكامنه ليطوفّن و  مشارقهو  مطالعهو  الّصفات لتشهدوا أبّن مظاهر احلقّ و  األمساء

حول هذا احلّق اّلذي ظهر ابحلّق مّث استوى ابحلّق على العرش اّلذي يسجد في
ال و  رفون ذلكلو إّّنم لن يعو  من يف األرضو  ه كّل من يف الّسمواتعند ظلّ 

يكونّن من الغافلني عن هذا احلّق اّلذي لو يشّق برق  و  يستشعرون يف أنفسهم
القدس مبا أيّده نفس  روحيؤيّدهم و  اجلالل عن وجه اجلمال لينطق كّل األشياء

عند ظهور هذا احلّق  إاّن كلّ و  أان احلّق ال إله إاّل هوالبهاء يف عامل البقاء أبّّن 
عن و  إّن هذا هلو اّلذي ميشي عن أمامه مظاهر احلقّ و  لتكونّن من الّساجدين
 عن يساره هياكل الّرمحنو  عن ميينه جواهر الّسبحانو  ورائه مطال  األرابب

كّذبكم ألسن الّرمحن يناديّن أن اي مأل البيان اتهلل قد  و  يصيحنّ و  نّ كّلهم ينطقو 
اإلميان ابهلل املهيمن العزيز القدير ألّنكم أنتم أّدعيتم يف مبا تدعون يف أنفسكم 

مظهر نفسه اّلذي مّسي بعلّي قبل نبيل فلّما جاء و  أنفسكم أبّنكم آمنتم ابهلل
متوه مرسله بسلطان من األمر على غمام القدس يف فردوس األعلى إذا أنكر 

من قبل  يّ  ل  لى ع  فتيتم على قتله كما افتوا علماء الفرقان عوكّذبتموه إىل أن أ
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 إذا ال متّرون على شيء إاّل  العلّي املتعايل املقتدر املهيمن القديرمظهر نفسه 
يستعيذ ابهلل من لقائكم فوهللا لو تنصفون يف و  يربء منكمو  قد يكّذبكمو 

مساء اّليت رفعت فوق و  أنفسكم تشهدون أبّن نفس اّلذي خيرج منكم ليكّذبكم
طر من الّسحاب ينكر ما خيرج من ألسنكم لو أنتم كّلما ميو  رؤسكم ليربء منكم

الفضل وبّدلت عيش أهل مأل األعلى مثّ و  بكم منعت غمام الّرمحةو  الّسامعني
إاّن سرتانه بفضل من و  ألّنكم فعلتم ما ال فعل أحد من قبل الكرباياصفّر وجه 

رّشحات العباد هذا رشح من ت بني ما أظهرانو  أان الفّضال املقتدر احلكيمو  لدانّ 
إاّل لو انطق على احلّق فيما فعلتم لريج  أمر ما يكون إىل ما  و  حبور أعمالكم

يبّدل كّلما يشهد يف امللك إىل و  يرج  الوجود إىل عدم البحت الباتو  كان
 وّهاب إن أنتم تكونّن من املتنّبهني  كذلك نزل األمر من لدن عزيزو  الرّتاب

 
 
 
 


