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 ىاألهب يالبه يابمس

 
 

ظهور هللا يف جربوت البقاء وبطونه يف غيب العماء  ن  فاشهد أب ي  ن اي علأ
مري ومجال الِقدم يف ملكوت البهاء وساذج الر وح يف قمص األعلى وكل  خلقوا أب

 ومتس كوا بذيل عناييت يملن العاملني وكلٌّ سجدوا لوجه مريوكل  أب يطوفن  يف حويلو 
منها  يتن  هذه لنقطة ال  إنفسهم يف هذا اهليكل البديع قل أروا بذلك يف لو لن يستشعو 

هللا  لواح عز  حفيظ قل إن ه لكلمةأفص لت كلمات هللا وظهرت صحايف قدس جتريد و 
ظهر الربهان  ن  منهاإادت مث  هبا حتدث يف احلني قل عليها أإمنها ظهرت الن قاط و  يتال  

حبرف ليكون  وحج ته على العاملني قل إن ه لو يظهريف كل  األعصار ومت ت كلمة هللا 
لك يف أ

ُ
لواح أالقلم على  زال وعن كل  ما جرى منزل اآلأبدع عن كل  ما ذكر يف امل

ا ألحلى عن كل  ما تكل مت هبا إعز  مبني قل اتهلل  القدس وتنط قت هبا أهل  لسنأّن 
ب حني قل اتهلل بنغمة ُسرادق الِعصمة أهل جلج املسخلف مأل األعلى وتفو هت هبا 

الر محن بسلطان عظيم قل اي مأل املغل ني  منها تغر دت الورقاء على األفنان والح برهان
حدثها هللا يف نفوسكم مث  اجعلوا أمن انر ال يت  ًذا موتواإقد جائكم عذاب هللا وقهره 

ا لصاعقة ّن  إسفل الن ار يف قعر اجلحيم قل أإىل  صابع اإلعراض يف آذانكم مث  ارجعواأ
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معها شهاب مبني ليمنع الش ياطني عن استماع هذه و  هللا قد ظهرت من غمام القدرة
 القدرة ويبع دهم عن التقر ب إىل هللا العزيز احلميد  ال يت كانت حتت حجاب األسرار
 

ي  الكرم هذا اليوم إال  أبن يؤمن هبذا الربهان الل   قل اتهلل ليس ألحد مفر  يف
البديع املنيع أو يكفر حبجج هللا من قبل وآايته ورسله  األت   كايفوهذه احلج ة ال

بد أالعارفني قل لن يقبل هللا اليوم من أحد شيئا ولو يسجده يف  وصفوته إن أنتم من
بدين أو يذكره بكل  ما نزل من مساء العز  يف زمن املرسلني إال  أبن يدخل يف هذا اآل

يف ظل ه أهل مأل العال ني ومن لن يدخل يف ظل  السُّرادق ال ذي ارتفع ابحلق  ودخل 
ان   إفقد خرج عن ظل  هللا ولن يستثن عن هذا احلكم أحد من العاملني قل  هذا الوجه

 يعرفنا من أحد بينكم يف سنني من الد هر وأسرتان وجهنا عن كل  بصر بصري لئل   كن ا
 رفعنا بُرقعأشركون امل عادواأهل األرض وكان هللا على ذلك شهيد وعليم فلم ا  من

ظهرانه كالش مس يف قطب الز وال فتبارك هللا موجد اخلليق أالس رت عن وجه اجلمال و 
 مجعني أ

 
العظيم وقد ظهر امليزان  قل قد جائت الفتنة من شطر هللا املقتدر املتعايل

ن أن تريدوا إابلعدل وبه يوزن كل  األعمال إن أنتم من الش اهدين قل اي مأل األرض 
ن تشهدوا مجال أن تريدوا إسمعوا نغمات هللا فامسعوا هذه الن غمات البديع امللي  و ت
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ن يسمع نداء هللا أحد أهللا فاشهدوا هذا اجلمال العزيز املنري قل اتهلل لن يقدر اليوم 
نيا أإال  أبن يطه ر  ذانه من كل  ما مسع من الن اس وحيرق احلجبات أبسرها ويدع الد 
هللا عن انر املشتعلة اء ن يقرب بسدرة العز  ويسمع ندأذا يقدر إه ظل   ومن عليها يف

 من هذا الشجر املرتفع املنيع 
 
األبدي  ن  الر وح قد رجع ابحلق  يف هذا اجلمال األزيلإقل اتهلل ي  ن اي علأ

الس رمدي الص مدي األحدي القدمي ويدعوكم إىل هللا العلي  ومبا نز ل يف البيان من 
عظيم ويبش ركم برضوان هللا ويهديكم إىل شاطئ قدس كرم فاستبقوا  لدن سلطان عز  

اي قوم هبداية هللا ولقائه وال تفعلوا به كما فعلتم برسل هللا من قبل ات قوا هللا اي قوم وال 
تكونن  من املفسدين واي قوم ال متنعوا غمام هللا عن فيضه وال نسمة هللا عن هبوهبا وال 

ن لن تؤمنوا هبذه إنفسكم اي مأل البيان أًذا فانصفوا يف إاملنري  مجاله عن هذا الط راز
نفسكم أبن أمن قبل إن أنتم من املنصفني هل ترضون يف  آمنتم يءش ايت فبأي  اآل

نسيتم حني ال ذي أمم الفرقان فوا حسرة عليكم اي مأل الغافلني أمبثل ما فعلوا  تفعلوا
ًذا إمنري وكتاب مبني ولوح عظيم اء ه بيضومع ابحلق   جائكم سلطان الر سل ابسم علي  

عم ا خلق بني الس موات واألرضني  يءقاموا عليه املشركون إبعراض ال ذي لن يقاس بش
ذن املوح دين كذلك نلقي أن يسمعه أقدر على ذكره ولن يقدر أوفعلوا به ما ال 

زيد أ نفسهم ولن يفعلوا بعبدهأعليك عم ا قضي من قبل لعل  الن اس يستشعرون يف 
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هم يف يوم ال ذي فيه يليه منقلبهم ومثو إاجعني إىل هللا ال ذي عم ا فعلوا ويكونن  من الر  
 مجعني أحتشر اخلليق 

 
شهدانك يف سفرك حني ال ذي سافرت عن أن اي فارس اجللل ذك ر للعباد ما أ

األعلى وكنت حببل القدس يف هواء الر وح  مشرق العماء إىل مطلع البقاء يف رفارف
ن بلغنا وراء جبل املسك يف بقعة الس نا شهدان قوما من أىل إان  سافران إمتحر كا قل 

ن يقد سوا هللا عم ا أاملقد سني حول هذه البقعة على اسم من األمساء موقوفا وكانوا 
ًذا إظهر يف عوامل األمساء والص فات وعن كل  ما يعرفه أعلى حقايق املمكنات جمموعا 

م ومكثنا بينهم وجتلي نا عليهم بطراز هللا وكذلك كان األمر يف وادي قمنا مبقابلة عيوّن
العز  ابحلق  مقضي ا وكن ا يف تلك احلالة يف املد ة ال يت لن حيد  ابلقلم مبا سبقت رمحتنا 

مهم ويعرفون أن يقد سوه يف أابلفضل على العاملني مجيعا لعل هم يلتفتون ابل ذي كانوا  اي 
ن يدعوه يف كل  زمن قدميا فلم ا وجدانهم متمس كا أذي كانوا ل  هم بعد اابرئهم وموال

مضينا أحببل األمساء وغافل عن سلطان املسم ى سرتان الوجه عنهم وعرجنا عن بينهم و 
ًذا وجدان إن وردان يف فاران القدس وراء جبل الياقوت يف بقعة قدس حمبواب أعنهم إىل 
ليهم جبمال إقعودهم وركوعهم وسجودهم وتوج هنا ن يعبدوا هللا بقيامهم و أقوما كانوا 

قدس مشهودا لعل  يعرفون موالهم القدم ويشر فون بلقائه ويدخلون يف ظ ل كان الوجه 
فق العز  مشروقا فلم ا وجدانهم متمس كا حببل العادات وغافل عن أفيه كالش مس عن 
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ًذا تركناهم يف إاحلكم ّنار أسلطان املمكنات ال ذي حبرف منه شر عت شرايع األمر يف 
انهم وعرجنا إىل مقاصد قدس مستورا وساهو  ن وصلنا إىل أيف هواء القرب إىل  ري 

ن يوح دوا أمكان وادي عز  مربوكا وجدان قوما من املوح دين وكانوا منتهى املقام يف اإل
 نفسهم وكذلك كان األمرأاجلهر ويشهدوا صنع هللا يف آفاق املمكنات و و  هللا يف الس ر  

م بلغوا يف الت وحيد إىل غاية القصوى مقام ال ذي لن يطري فوق  ابحلق  مشهودا كأّن 
م ما شهدوا أإال  أويل الن هى جنحة أ ن يشاء هللا رب ك ورّب  ورب  العاملني مجيعا وكأّن 

عراش املشاهدة أوا على وقد شهدوا هللا عليه مستواي وقي وما واستقر   يء إال  من ش
ن جائهم اإلمتحان واإلفتتان أ ىلإفريد وكانوا يف ذلك املقام تعز  كراس أواملكاشفة و 

ًذا ]هبنا[ عليهم إمبا قد ر يف األلواح وكان من قلم القضاء على لوح األمر مرقوما 
رسلنا عليهم راحية القميص من هذا الغلم لعل  جيدون هذه الن فحات أنفاس الر محن و أب

دانهم يف صقع الغفلة عن هذه املرسلت ال يت ال يت كانت عن رضوان هللا مرسوال ووج
بنفحة منها تقل بت املوجودات إىل ساحة قرب حممودا وبعد ذلك وردان بنفسه احلق  

ن يوح دوه أذي كانوا رهم وهتديهم إىل ال  بينهم جبمال قدس حمبواب لعل  بوارق الوجه تذك  
مهم وتدخلهم يف جل ة الوصال مقام ال  أيف  ملقر بني عن فراقه مدموعا عني اأذي كانت اي 

من  سهم شهورا غري معدودا وسنينا غري حمدودا وما وجدانهم يف أقل  ؤ ومكثنا فوق ر 
 ة على شعور ر  الذ  
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عماهلم يف هذا الل وح ال ذي كان على فخذ هللا حينئذ منصواب أحصينا أكذلك 
وتوج هنا إىل  سهمؤ عن فوق ر  وىلأ نا بعدفلم ا سبقت رمحتنا العاملني ما تركناهم وحرك  

ال يت كانت عن حتديد العاملني  دةمقابلة عيوّنم وصربان ومكثنا يف ذلك املقام يف م
مهم ويف سنني معدودا أن يوح دوه يف أمرفوعا لعل  ال حيرموا عم ا خلقوا له وكانوا  ًذا إاي 

ا وجدانهم يف ُسكٍر من األمر وغفلة عن ال ذي كانوا حبرف منه يف عوامل األمساء خملوق
وحديت وغربيت ومضينا عنهم كمضي  فلم ا وجدانهم يف تلك احلالة بكينا عليهم وعلى

ن وردان يف وادي الن بيل هذا املعني ال ذي منه أىل إالص با عن رضوان قدس معمورا 
سم ال ذي منه ظهرت ملكوت األمساء وكان عن وصف جيري الس لسبيل على هذا اإل

حداي  وكان أ وهبياكل قدس بلوان بوجوه عز  در اي  العاملني منزوها ووجدان قوما استق
علم الن صر وكان مكتوب عليها من قلم ايقوت محراي  اتهلل هذه ألعلم نصر أيديهم أب

سم مرفوعا وأولئك كانوا أن حيب  هللا يف س رهم هللا ال يت كانت بدوام هللا يف ظل  هذا اإل
م ما اط لعوا بغري ذلك وما كان دو  نه عندهم مسموعا وكانوا أن يعبدوا هللا وجهرهم كأّن 

شهدانهم أمرموزا وكذلك  ي  اجمللل ابلس ر على الر مز اخلف يف سر  الس ر على هذا الس ر  
نفسهم صارت نفس أعماهلم و أحطنا أمرهم ال ذي كان يف كلمات هللا ممدوحا وكأن  أو 

الكلمة األت  األكرب أمر هللا من دون فرق وفصل مفصوال وكانوا ان يذكروا هللا يف هذه 
اند املناد فسوف  ًذاإاألعلى األهبى يف هذا املقام ال ذي كان عن اجلهات مقطوعا 
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عنده وقدرة من لدنه  يبعث هللا من يدخل الن اس يف ظل  هذه األعلم بسلطنة من
 ليكون الفضل يف هذا الفصل عن رضوان الكلمة على العاملني منزوال 

 
ه يف سفران هذا لتط لع بذلك على األسرار ال يت  كذلك نلقي عليك ما شهدان

كانت يف سرادق األمر خلف حجاب الن ور ابحلكمة مستورا قل اي قوم ات قوا هللا مث  
اعرفوا ال ذي جائكم من قبل يف قميصه األخرى مث  امسعوا نغماته من هذه النغمات 

تعرفوه يف هذا اجلمال ولن ن لن إال يت كانت على حلن هللا بني العاملني مرفوعا قل اتهلل 
ايت لن يصدق عليكم عرفان نفسه يف يوم ال ذي جائكم تسمعوا آايته يف هذه اآل

 لواح قدس حمفوظا أابحلق  وأيتيكم مبا وعدت يف 
 

قل ايقوم هذا غلم هللا وعبده وخادمه وحج ته وسلطانه ومجاله وعز ه وكربايئه وبرهانه 
ألرض وكذلك كان األمر حينئذ من مساء األمر ودليله وفضله على أهل الس موات وا

فمن  برجلهعلى هذا الل وح ابحلق  مسطورا فمن شاء فليسرع إىل حمضر هللا بقلبه أو 
حدا أبن يعرتض أهللا موقودا هل يقدر  شاء فلريجع إىل قهر كان من انر الكفر أبمر

ن مشركا ابهلل فوال ذي نفسي بيده بل يكو  اإلميان يف نفسه ال يعد  ايت ويهبذه اآل
ومن ورائه لسان  وآايته ورسله وصفوته وبذلك يشهد هذا الل وح ال ذي ينطق ابحلق  

ال حتزن وتوك ل على هللا رب ك وإن ه و  إلمسي فاصرب ن ميس ك الذ ل  إقدس مشهودا و 
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هللا جواد فانشر كتابك بني يديه ليقرأه  ن رأيت اسمإيكفيك عن العاملني مجيعا و 
مجيل مث  ذك ر ال ذي كان معه ليكون ذكر هللا  ذك ره من لدان  بذكر بقلبه ولسانه مث  

رضك من ال ذينهم آمنوا أذك ر ال ذينهم كانوا يف  عليهما وعلى الن اس ابحلق  مسبوقا مث  
الر وح والن ور والبهاء عليك وعلى من معك من كل  و  ابهلل وكانوا على احلب  مستقيما

 صغري وكبريا  


