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 ىه  ب   ال   س  د  ق  ال   ع  ن  م  ال   للا   و  ه                          

  
ملكوته ينطق ابحلّق يف و  اايت ابحلّق من جربوت عّز عليّ نّزل اآلفسبحان اّلذي 

م وح تلقاء عرش رهبّ ن إىل جهة الرّ يّتخذحلى لعّل الّناس بدع األبلسانه األ علىاأل
 نّ إو  ن ارتقبوا فضل هللاأنفسكم أبعوا ال تتّ و  قوا هللاسبيال قل اي قوم اتّ  ابحلقّ  محنالرّ 

 مساءفق مليك األأستشرقت عليكم مشس الكلمات عن أن إو  فضله كان عليكم حميطا
 ابسم البقاكم اّلذي كان يف جربوت ا ال تستكربوا مّث اسجدوا جلمال ربّ فات إذ  الصّ و 

 نزاهلاإ بعد ايت هللاتكفروا آبن اي قوم ال أمذكورا  يّ ابلعل ءنشاملكوت اإل يفو  ءالبها
فيه  ن ال تضطربوا حني اّلذي تضطربأكم ايّ إنفسكم ولّيا يطان ألخذوا الشّ ال تتّ و 

تضع و  ج البحارتتموّ و  اجلبال تندكّ و  فلىرض السّ أنشق تو  ءماتنفطر فيه السّ و  ءشيااأل
األمر  لكذلك نزّ و  األرضو  ان الّسمواتكر سكّ أيخذ السّ و كّل ذات محل محلها

عن هللا مثّ جبكم قول شهيدا ضعوا ما حيأكان هللا على ما و  من قلم القدس حلقّ اب
 يانت على امسكو  ماء اّليت قد ارتفعت ابحلقّ قديس إىل هذا السّ جبناحني التّ  اصعدوا

هبا محلت كّل و  ّر مرفوعا قل اتهلل قد هّبت نسامي الفضل عن مشرق العدلابلسّ  هبىاأل
ا تشهد املشركني يفّرون من مكان محله إذ  سوف يضع اإلو  ان أنتم بذلك خبي إ ءشيااأل

 األمر لتطّلع أناك من نبنبئأكذلك و  ميناأنفسهم مقرّا لن جيدّن ألو  مالالشّ و  اليمني



  163، بديع 3آاثر قلم اعلى، ج –آاثر حضرة هباءهللا  –لوح التقي 

www.oceanoflights.org 

انمل أقل اي قوم خذوا كأس احلمرا من  عامقنو كانت خلف سرادق العّز سرار اّليت  أب
 ينفسكم فاركبوا ابمسأن استطعتم يف إو  امالسّ و  يف األرض نم كلّ   البها مثّ انقطعوا عن

كان عن إىل مقعد اّلذي   لتصلنّ  الكرباي سيوا على حبرو  لك احلمراعلى على الفاأل
ال تلتفتوا إىل اّلذينهم  و  نداء هللا من كّل اجلهات ن امسعوا اي قومأاملشركني حمفوظا  يرم

 موالهمن كان جماهدا أب من املشركنيو  بعيدا سبل احلقّ  كانوا عنو  آمنوا به يذكفروا ابلّ 
ّنك إو  ا كفر به وكان على عقبيه منقلباإذ   عليه مجايل فلّما ظهر  يمر أعالء نفسه إلو 

نزلنا أامسك  ا ذكرلكن ملّ و  العرش يكتاب بني يد  لو ما حضر منكو  أنت اي عبد
ن أكانوا على صراط العّز مستقيما و  ذينهم آمنوا ابهللالّ  عيونو  إليك ما تقّر به عيناك
راط مّث اشكر رّبك مبا نّزل عليك لوح عّز ء عن الصّ يش  يزّلكاستقم يف نفسك لئاّل 

خذ تتّ و  أرسلنا إليك ما جتد به روايح رّبكو  فضلنا ا عليك من بدايعبديعا كذلك مننّ 
 عرض على هللا جهرةأمن الّناس من و  ميناأ احلقّ  عصمة رّبك مقاما كان على يف ظلّ 

ا ما نّ هللا مبغوضا ومنهم من قال أبينقلب إىل و  يسوّد وجههإذا تتلى عليه آايت هللا و 
 ييشهد بذلك ما جير و  قت حبرف منهاالفطرة قد خل نّ إنزّلت على الفطرة قل اتهلل 

 هذا إاّل ساحر يسحر الّناس نّ إقال و  على هللا منهم من افرتىو  من قلم قدس بديعا
ل اي املرسلني وكان يف دين هللا بغيا قو  بينّي النّ  نكرأو  عمالهأمبا خرج من فمه حبطت و 

شرقت مشس القدم عن أما قاله املشركون حني اّلذي  لواال تقو و  قوم خافوا عن هللا
ن انتهت أإىل   نبّ قالوا املشركون يف زمن كّل  كذلكو  مشرق احلجاز بسلطان مبينا
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ذن أ   عبد قّدس ايّنك أنت إو  افق اسم عليّ أالقدم عن  شرق مجالأو  أاّيم هللااألاّيم إىل 
محن لتجد ذن رّبك الرّ غمرات هذا البحر إبادخل يف  القدس عن كلمات املشركني مثّ 

نفخنا و  اه مبياه األمر من لدانّ عجنّ و  ابقبضة من الرتّ  خذانأ انّ إحكمة مثينا قل  ايللئ
ذي الّ مقام رفعناه إىل أو  نشاملكوت اإلمسائنا احلسىن يف أب ناهمران مّث زيّ أفيه روحا من 

اطمئن يف نفسه إذا استكرب على و  شّدهأبلغ كبيا  فلّما و  صغي كلّ اشتهر امسه بني  
على مجال رّبك  لك كان حكم القضاكذو  رةجهن حارب معه أ ىلإسلطانه و  نفس هللا

جنب هللا اتهلل طوا يف ال تفرّ و  قوا هللاا قل اي قوم اتّ هللا مقضيّ  على من اصبعاأل يّ العل
ور بعصمة هللا كان خلف حجبات النّ و  هل مأل البقاأبه قّرت عيون  يذالّ  أهذا من نب

 فق القدس بربهان اّلذي كان على العاملني حميطاأشرق عن أامليقات  تحمفوظا فلّما تّ 
شرقت الّسموات أ يذميانكم ال فوالّ إبرهان يثبت هبذا الربهان فبأّي  ن تنكرواإ مأنتو 

ليكم رسول دليال قل اي قوم إذا دخل ع احلقّ نفسكم إىل لن جتدّن أل اذ  إبنور وجهه 
راحية منه ن وجدمت إاستنشقوه سليم مّث انمل التّ خذوه أبو  عن مقاعدكم ثره قومواهللا أب

يال من لدن عزيز ال تنكروا كذلك نّزل األمر من جربوت القدس تنز  اذ  إهللا حمبوبكم 
 قوا هللانيتم عنه يف الكتاب اتّ  ال ترتكبوا ماو  دينهو  بعوا مّلة هللااتّ  نأاي قوم و  قديرا

يدخلون يف قلبه و  حدا من هناكأمستقيما فسوف يدعون املشركون على األمر  كونواو 
ب الّناس عن صراط معه ما يقلّ و  ليكمإو  ايريرسلونه إىل الدّ و  مظهر نفسهو  بغض هللا
ه اتهلل مواليكون مستقيما على أمر و  ركك من اهتزاز الشّ فطوىب ملن لن يتحرّ  عّز منيا
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الغيب  اءنبأمجيعا ذلك من  األرضو  عند رّبك عن خلق بني الّسموات ه خلينّ إ
على اّلذين و  البهاء عليكو  على كّل موقن بصياو   عليكمن لدانّ  نوحيها إليك فضال

ضوان بيد هللا على كانت يف قطب الرّ و  ارتفعت ابحلقّ  يتالّ  درةهذه السّ  آووا يف ظلّ 
 الفضل مغروسا 

 


