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 نّ فاعلم أاّطالع بعضها علی بعض بعد صعودها وأّما ما سئلت من األرواح و 
أولئک يعاشرون ويؤانسون هل البهآء اّلذين استقّروا علی الّسفينة احلمرآء أ

ّّنم هم کأّّنم نفس واحدة أال إيصعدون  وجيالسون ويطريون ويقصدون و 
من لدن عليم حکيم  هم العارفون کذلک قضی األمر لعون وهم الّناظرون و املطّ 

اهلّيه ساکنند کّل از احوال يکديگر مطلع و اب هم  اهل هبا که در سفينه
مأنوس و مصاحب و معاشر اين مقام منوط ابيقان و اعمال نفوس است 
نفوسی که در يک درجه واقفند مطّلعند از کمّيات و کيفّيات و درائج و 

د کما هو حّقه بر مقامات يکديگر و نفوسی که در حتت اين نفوس واقعن
مراتب و مقامات نفوس عاليه از خود اّطالع نيابند لکّل نصيب عند رّبک 
طوبی لنفس توّجه الی اّلّل و استقام فی حّبه الی ان طار روحه اِلی اّلّل امللک 
املقتدر الغفور الّرحيم و اّما ارواح کّفار لعمری حني االحتضار يعرفون مافات 

ن و کذلک بعد خروج ارواحهم من ابداّنم اين عنهم و ينوحون و يتضّرعو 
بسی معلوم و واضح است که کّل بعد از موت مطّلع ابفعال و اعمال خود 
خواهند شد قسم آبفتاب افق اقتدار که اهل حق را در آن حني فرحی دست 
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دهد که ذکر آن ممکن نه و مهچنني اصحاب ضالل را خوف و اضطراب و 
فوق آن متصّور نه نيکوست حال نفسی که رحيق وحشتی رو منايد که 

 لطيف ابقی اميان را از يد عنايت و الطاف مالک اداين گرفت و آشاميد ... 
 

اليوم ابيد احّبای اهلی انظر بظهور و ما يظهر منه ابشند بعضی رواايت قبلّيه 
اند و در کتب ذکر اصلی نداشته و ندارد و آنچه هم ملل قبل ادراک کرده

ايد که آنچه در اند اکثر آن هبوای نفس بوده چنانچه مشاهده منودهمنوده
دست انس موجود است از معانی و أتويالت کلمات اهلّيه اکثری بغري حق 
بوده چنانچه بعد از خرق حجاب بعضی معلوم و واضح شد و تصديق 
منودند که کلمه از کلمات اهلّيه را ادراک ننموده بودند مقصود آنکه اگر 

اند طاهر منايند و بتمام ی اهلی قلب و مسع را از آنچه از قبل شنيدهاحّبا
 توّجه مبطلع امر و ما ظهر من عنده انظر شوند عند اّلّل احّب بوده ... 

 
جعلهم اّلذين اختّصهم اّلّل حلّبه و  أمحد وکن من الّشاکرين کّّب من قبلي أحّبائي
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