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ابمسي البهي األهبى

أن اي علي فاشهد أبن ظهور هللا يف جربوت البقاء وبطونه يف غيب العماء
ومجال ِ
القدم يف ملكوت البهاء وساذج الروح يف قمص األعلى وكل خلقوا أبمري
ويطوفن يف حويل وكل أبمري ملن العاملني وكلٌّ سجدوا لوجهي ومتسكوا بذيل عناييت
ولو لن يستشعروا بذلك يف أنفسهم يف هذا اهليكل البديع قل إن هذه لنقطة اليت منها
فصلت كلمات هللا وظهرت صحايف قدس جتريد وألواح عز حفيظ قل إنه لكلمة هللا
اليت منها ظهرت النقاط وإليها أعادت مث هبا حتدث يف احلني قل إن منها ظهر الربهان
يف كل األعصار ومتت كلمة هللا وحجته على العاملني قل إنه لو يظهر حبرف ليكون
أبدع عن كل ما ذكر يف امللك يف أزل اآلزال وعن كل ما جرى من القلم على ألواح
ُ
عز مبني قل اتهلل إّنا ألحلى عن كل ما تكلمت هبا ألسن القدس وتنطقت هبا أهل
مأل األعلى وتفوهت هبا خلف ُسرادق العِصمة أهل جلج املسبحني قل اتهلل بنغمة
منها تغردت الورقاء على األفنان والح برهان الرمحن بسلطان عظيم قل اي مأل املغلني
قد جائكم عذاب هللا وقهره إ ًذا موتوا من انر اليت أحدثها هللا يف نفوسكم مث اجعلوا
أصابع اإلعراض يف آذانكم مث ارجعوا إىل أسفل النار يف قعر اجلحيم قل إّنا لصاعقة
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هللا قد ظهرت من غمام القدرة ومعها شهاب مبني ليمنع الشياطني عن استماع هذه
األسرار اليت كانت حتت حجاب القدرة ويبعدهم عن التقرب إىل هللا العزيز احلميد
قل اتهلل ليس ألحد مفر يف هذا اليوم إال أبن يؤمن هبذا الربهان اللي الكرم
وهذه احلجة الكايف األت البديع املنيع أو يكفر حبجج هللا من قبل وآايته ورسله
وصفوته إن أنتم من العارفني قل لن يقبل هللا اليوم من أحد شيئا ولو يسجده يف أبد
اآلبدين أو يذكره بكل ما نزل من مساء العز يف زمن املرسلني إال أبن يدخل يف هذا
السرادق الذي ارتفع ابحلق ودخل يف ظله أهل مأل العالني ومن لن يدخل يف ظل
ُّ
هذا الوجه فقد خرج عن ظل هللا ولن يستثن عن هذا احلكم أحد من العاملني قل إان
كنا بينكم يف سنني من الدهر وأسرتان وجهنا عن كل بصر بصري لئل يعرفنا من أحد
من أهل األرض وكان هللا على ذلك شهيد وعليم فلما عادوا املشركون أرفعنا بُرقع
السرت عن وجه اجلمال وأظهرانه كالشمس يف قطب الزوال فتبارك هللا موجد اخلليق
أمجعني
قل قد جائت الفتنة من شطر هللا املقتدر املتعايل العظيم وقد ظهر امليزان
ابلعدل وبه يوزن كل األعمال إن أنتم من الشاهدين قل اي مأل األرض إن تريدوا أن
تسمعوا نغمات هللا فامسعوا هذه النغمات البديع امللي وإن تريدوا أن تشهدوا مجال
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هللا فاشهدوا هذا اجلمال العزيز املنري قل اتهلل لن يقدر اليوم أحد أن يسمع نداء هللا
إال أبن يطهر أذانه من كل ما مسع من الناس وحيرق احلجبات أبسرها ويدع الدنيا
ومن عليها يف ظله إذا يقدر أن يقرب بسدرة العز ويسمع نداء هللا عن انر املشتعلة
من هذا الشجر املرتفع املنيع
أن اي علي قل اتهلل إن الروح قد رجع ابحلق يف هذا اجلمال األزيل األبدي
السرمدي الصمدي األحدي القدمي ويدعوكم إىل هللا العلي ومبا نزل يف البيان من
لدن سلطان عز عظيم ويبشركم برضوان هللا ويهديكم إىل شاطئ قدس كرم فاستبقوا
اي قوم هبداية هللا ولقائه وال تفعلوا به كما فعلتم برسل هللا من قبل اتقوا هللا اي قوم وال
تكونن من املفسدين واي قوم ال متنعوا غمام هللا عن فيضه وال نسمة هللا عن هبوهبا وال
مجاله عن هذا الطراز املنري إ ًذا فانصفوا يف أنفسكم اي مأل البيان إن لن تؤمنوا هبذه
اآلايت فبأي شيء آمنتم من قبل إن أنتم من املنصفني هل ترضون يف أنفسكم أبن
تفعلوا مبثل ما فعلوا أمم الفرقان فوا حسرة عليكم اي مأل الغافلني أنسيتم حني الذي
جائكم سلطان الرسل ابسم علي ابحلق ومعه بيضاء منري وكتاب مبني ولوح عظيم إ ًذا
قاموا عليه املشركون إبعراض الذي لن يقاس بشيء عما خلق بني السموات واألرضني
وفعلوا به ما ال أقدر على ذكره ولن يقدر أن يسمعه أذن املوحدين كذلك نلقي
عليك عما قضي من قبل لعل الناس يستشعرون يف أنفسهم ولن يفعلوا بعبده أزيد
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عما فعلوا ويكونن من الراجعني إىل هللا الذي إليه منقلبهم ومثويهم يف يوم الذي فيه
حتشر اخلليق أمجعني
أن اي فارس اجللل ذكر للعباد ما أشهدانك يف سفرك حني الذي سافرت عن
مشرق العماء إىل مطلع البقاء يف رفارف األعلى وكنت حببل القدس يف هواء الروح
متحركا قل إان سافران إىل أن بلغنا وراء جبل املسك يف بقعة السنا شهدان قوما من
املقدسني حول هذه البقعة على اسم من األمساء موقوفا وكانوا أن يقدسوا هللا عما
ظهر يف عوامل األمساء والصفات وعن كل ما يعرفه أعلى حقايق املمكنات جمموعا إذًا
قمنا مبقابلة عيوّنم ومكثنا بينهم وجتلينا عليهم بطراز هللا وكذلك كان األمر يف وادي
العز ابحلق مقضيا وكنا يف تلك احلالة يف املدة اليت لن حيد ابلقلم مبا سبقت رمحتنا
ابلفضل على العاملني مجيعا لعلهم يلتفتون ابلذي كانوا أن يقدسوه يف أايمهم ويعرفون
ابرئهم وموالهم بعد الذي كانوا أن يدعوه يف كل زمن قدميا فلما وجدانهم متمسكا
حببل األمساء وغافل عن سلطان املسمى سرتان الوجه عنهم وعرجنا عن بينهم وأمضينا
عنهم إىل أن وردان يف فاران القدس وراء جبل الياقوت يف بقعة قدس حمبواب إ ًذا وجدان
قوما كانوا أن يعبدوا هللا بقيامهم وقعودهم وركوعهم وسجودهم وتوجهنا إليهم جبمال
قدس مشهودا لعل يعرفون موالهم القدم ويشرفون بلقائه ويدخلون يف ظل كان الوجه
فيه كالشمس عن أفق العز مشروقا فلما وجدانهم متمسكا حببل العادات وغافل عن
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سلطان املمكنات الذي حبرف منه شرعت شرايع األمر يف أّنار احلكم إ ًذا تركناهم يف
هواهم وعرجنا إىل مقاصد قدس مستورا وسريان يف هواء القرب إىل أن وصلنا إىل
منتهى املقام يف اإلمكان وادي عز مربوكا وجدان قوما من املوحدين وكانوا أن يوحدوا
هللا يف السر واجلهر ويشهدوا صنع هللا يف آفاق املمكنات وأنفسهم وكذلك كان األمر
ابحلق مشهودا كأّنم بلغوا يف التوحيد إىل غاية القصوى مقام الذي لن يطري فوق
أجنحة أويل النهى إال أن يشاء هللا ربك ورّب ورب العاملني مجيعا وكأّنم ما شهدوا
من شيء إال وقد شهدوا هللا عليه مستواي وقيوما واستقروا على أعراش املشاهدة
واملكاشفة وأكراس عز تفريد وكانوا يف ذلك املقام إىل أن جائهم اإلمتحان واإلفتتان
مبا قدر يف األلواح وكان من قلم القضاء على لوح األمر مرقوما إذًا [هبنا] عليهم
أبنفاس الرمحن وأرسلنا عليهم راحية القميص من هذا الغلم لعل جيدون هذه النفحات
اليت كانت عن رضوان هللا مرسوال ووجدانهم يف صقع الغفلة عن هذه املرسلت اليت
بنفحة منها تقلبت املوجودات إىل ساحة قرب حممودا وبعد ذلك وردان بنفسه احلق
بينهم جبمال قدس حمبواب لعل بوارق الوجه تذكرهم وهتديهم إىل الذي كانوا أن يوحدوه
يف أايمهم وتدخلهم يف جلة الوصال مقام الذي كانت أعني املقربني عن فراقه مدموعا
ومكثنا فوق رؤسهم شهورا غري معدودا وسنينا غري حمدودا وما وجدانهم يف أقل من
الذرة على شعور
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كذلك أحصينا أعماهلم يف هذا اللوح الذي كان على فخذ هللا حينئذ منصواب
فلما سبقت رمحتنا العاملني ما تركناهم وحركنا بعد أوىل عن فوق رؤسهم وتوجهنا إىل
مقابلة عيوّنم وصربان ومكثنا يف ذلك املقام يف مدة اليت كانت عن حتديد العاملني
مرفوعا لعل ال حيرموا عما خلقوا له وكانوا أن يوحدوه يف أايمهم ويف سنني معدودا إذًا
وجدانهم يف ُسك ٍر من األمر وغفلة عن الذي كانوا حبرف منه يف عوامل األمساء خملوقا
فلما وجدانهم يف تلك احلالة بكينا عليهم وعلى وحديت وغربيت ومضينا عنهم كمضي
الصبا عن رضوان قدس معمورا إىل أن وردان يف وادي النبيل هذا املعني الذي منه
جيري السلسبيل على هذا اإلسم الذي منه ظهرت ملكوت األمساء وكان عن وصف
العاملني منزوها ووجدان قوما استقبلوان بوجوه عز دراي وهبياكل قدس أحداي وكان
أبيديهم أعلم النصر وكان مكتوب عليها من قلم ايقوت محراي اتهلل هذه ألعلم نصر
هللا اليت كانت بدوام هللا يف ظل هذا اإلسم مرفوعا وأولئك كانوا أن حيب هللا يف سرهم
وجهرهم كأّنم ما اطلعوا بغري ذلك وما كان دونه عندهم مسموعا وكانوا أن يعبدوا هللا
يف سر السر على هذا السر اجمللل ابلسر على الرمز اخلفي مرموزا وكذلك أشهدانهم
وأحطنا أمرهم الذي كان يف كلمات هللا ممدوحا وكأن أعماهلم وأنفسهم صارت نفس
أمر هللا من دون فرق وفصل مفصوال وكانوا ان يذكروا هللا يف هذه الكلمة األت األكرب
األعلى األهبى يف هذا املقام الذي كان عن اجلهات مقطوعا إ ًذا اند املناد فسوف
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يبعث هللا من يدخل الناس يف ظل هذه األعلم بسلطنة من عنده وقدرة من لدنه
ليكون الفضل يف هذا الفصل عن رضوان الكلمة على العاملني منزوال
كذلك نلقي عليك ما شهدانه يف سفران هذا لتطلع بذلك على األسرار اليت
كانت يف سرادق األمر خلف حجاب النور ابحلكمة مستورا قل اي قوم اتقوا هللا مث
اعرفوا الذي جائكم من قبل يف قميصه األخرى مث امسعوا نغماته من هذه النغمات
اليت كانت على حلن هللا بني العاملني مرفوعا قل اتهلل إن لن تعرفوه يف هذا اجلمال ولن
تسمعوا آايته يف هذه اآلايت لن يصدق عليكم عرفان نفسه يف يوم الذي جائكم
ابحلق وأيتيكم مبا وعدت يف ألواح قدس حمفوظا
قل ايقوم هذا غلم هللا وعبده وخادمه وحجته وسلطانه ومجاله وعزه وكربايئه وبرهانه
ودليله وفضله على أهل السموات واألرض وكذلك كان األمر حينئذ من مساء األمر
على هذا اللوح ابحلق مسطورا فمن شاء فليسرع إىل حمضر هللا بقلبه أو برجله فمن
شاء فلريجع إىل قهر كان من انر الكفر أبمر هللا موقودا هل يقدر أحدا أبن يعرتض
هبذه اآلايت ويدعي اإلميان يف نفسه ال فوالذي نفسي بيده بل يكون مشركا ابهلل
وآايته ورسله وصفوته وبذلك يشهد هذا اللوح الذي ينطق ابحلق ومن ورائه لسان
قدس مشهودا وإن ميسك الذل إلمسي فاصرب وال حتزن وتوكل على هللا ربك وإنه
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يكفيك عن العاملني مجيعا وإن رأيت اسم هللا جواد فانشر كتابك بني يديه ليقرأه
بقلبه ولسانه مث ذكره من لدان بذكر مجيل مث ذكر الذي كان معه ليكون ذكر هللا
عليهما وعلى الناس ابحلق مسبوقا مث ذكر الذينهم كانوا يف أرضك من الذينهم آمنوا
ابهلل وكانوا على احلب مستقيما والروح والنور والبهاء عليك وعلى من معك من كل
صغري وكبريا
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