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 ﴾ ىل  ع  ال   ي   ل  الع   الل   م  س  ب  ﴿ 
 
 

يشكر رب ه يف  و  العالني ليفتخر بذلك يف مأل ذكر رمحة هللا عبده ابحلق  
هذا من كتاب و  األرضنيو  على أهل الس مواتو  مبا مت ت نعمته عليه كل  حني

 ل  ك  و  يشهد أبن ه ال إله إال  هوو  يذكر منه ما يقر ب الن اس إىل ساحة قدس مبني
ل ال ذين يسمعون نغمات هللا مث  يت بعوها كمثل نور ث  م   إليه لراجعني ل  ك  و  ه  ل   د  اب  ع  

شتعل منه يستضيء من نور هللا العزيز القدير كذلك فاشهد من بل ور ال ذي ي
األرض  هذا ذكر من لدّن  للذ اكرين قل اي مألو  مسالش  الن ار حني ال ذي يقابل 

إن و  حلق  يقنيا هذو  ها ألطف من البل ورأرواحكم لتجدو و  لو تقد سوا أنفسكم
حتدث فيها ّنر و  ابرئكم لتنطبع فيها من كلمة هللا املهيمن القدمي تقابلوها ابهلل

عليكم حبيث توقد يف و  كل ما لكمو  أجسادكمو  هبا تستضيء أبدانكمو  القرب
بني و  ت بينكمال يت حال هبا حترتق حجباتو  مشاعل احلب   شجرات أنفسكم

لتكونن  من العارفني قل لو يبقى يف الن فوس  لب  كذلك نعل مكم س  و  أنوار الوجه
نياق  ل   ع  ت   فيما يكون م   ءناقلوبكم رائحة الف   زخارفها لن جتدوا روائح البقاء و  ا ابلد 

ال ختتلفوا فيما حد د و  األرض ما أمركم هللا ا اي مألو ععن قميص قدس منري فات ب



 ١٤٩ - ١٣٥صفحات بديع، ال ١٢٥، ٤آاثر قلم اعلى، جلد  –حضرة هباءهللا  –لوح مدينة الرضا 

www.oceanoflights.org 

إن  هذا لوح فيه تنطق و   املقتدر العزيز احلميدة هللاو  ر  ع  يف الكتاب مث  متس كوا ب  
ى ر  ك  ذ  و  دى  فيه ه  و  تلقي عليكم عن ممالك الر وحيو  اء بلحنات البقاءق  ر  الو  

 فواكه مساء العز   ينزل عليكم منو  ص  هللا برمحته من يشاءت  كذلك ي   و  للمؤمنني
استضاء و  عز  بديع قل اي أهل األرض قد أضاء مصباح الن ور يف زجاج القدس

قد و  احملتجبني ال تكونن  منو  ال حتتجبوا عنهو  البقاء ات قوا هللا هل مألمنه أ
هذا خلري و  البيانا اي مأل ك هللا أبيدي مالئكة الفردوس فتمس كوا هبل  صنعت ف   

قد ارتفعت مشس و  ز فيها من جواهر عز  منرين  ما ك  و  عن كنوز األرضلكم 
منعتم عن هذا الفضل و  الغفلةاء على فراش د  ق  أنتم ر  و  اجلمال يف وسط الز وال

 م هللا املقتدر دركه عيون املقر بني ات قوا هللا مث  اسلكوا سبل الر ضا يف أاي  ا أال ذي م
مم ا أعطاين هللا  ابحلق  حبرفنعل مكم تعرفوا س ب له إّن   إن لنو  العزيز احلميد

 
 
 أمجعني  ك  ل  لتكون احلج ة ابلغة على كل  من يف امل

 
 إّن  نعل مكم مبا جيري هللا من قلميو  اعلم أبن  للر ضا مراتب ال هناية هلاف

أن يسلك سبيل الر ضا  من يريدو  اآلخرينو  األو لني ك  ل  م    هذا يكفيكم عنو 
 ي   ل  مبا جرى من قلم ع  و  فيما قد ر له ه  ئ  ر  اب   هللا   ن  ا ع  ي  اض  يكون ر   ينبغي له أبن

 ن  ا ع  ي  اض  أبن يكون ر  و على ألواح قدس حفيظبكل  ما حد د من عنده و  ابحلق  
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األرض و  من يف الس موات ل  ألحد إال  بعد انقطاعه عن كهذا مل يكن و  ه  س  ف  ن   
ألن  اإلنسان لو يرتكب يف نفسه أقل  من ذر  من  العارفنيإن أنتم من 

 هذا ما أشهدّنكم ابحلق  لتكونن  من الر اضنيو  الفحشاء لن يرضى عن نفسه
عنده سواء ألن  كل  ذلك يقد ر من  م  الس  و  د  ه  قي إىل مقا م يكون الش  أبن يرتو

يكره يف نفسه مبا ميس ه من و  يعبد هللا يف أزل اآلزال الو أن  أحد  و  مقد ر قدير
سم الر اضني من قلم قدس منري لن يكتب إمسه يف األلواح إب ر اءالض  و  البأساء

ن من البالايء يف سبيله لن و هللا مث  جيزعيف أنفسهم حبب   ون  ع  د  ي   ألن  ال ذين
هذا ما نلقي عليكم ابحلق  لتكونن  يف احلب  من و  يصدق عليهم حكم الر ضا

ي أحد يف قلبه حمب ة هللا مث  يكره عم ا نز ل عليه ع  د  كيف ميكن أبن ي  و  الر اسخني
يفض و  رضاء هللا يف األب  ح  أ   ن  ا ع  ي  اض  أبن يكون ر  و العزيز الكرمي من حمبوبه

 للمؤمنني ألن ه لو يستكرب على ال ذين هم آمنوا كأن ه استكرب على هللا جناحه
من يرضى عن هللا رب ه يرضى عن عباده و  املخلصني ذلك اي مألنعوذ ابهلل عن و 

 آبايته يف يو م ال ذي انصعقت فيه كل  من يف الس مواتو ال ذين هم آمنوا به
ين اء هللا ال ذأحب  لن يثبت إال  برضائه عن عن ابرئه األرض ألن  رضاء العبد و 

 فيه الورقاء تغن  و  كانوا من املتوك لني فارتقب يو م ينفخ يف الص ورو  انقطعوا إليه
ال و  البيان ليه اي مألأييت هللا أبمر بديع إذا فاسرعوا إو يفتح أبواب الر ضوانو 
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املقر بني حينئذ  فوا فيه اي مألضا ال ختتلهذا من أصل الر  و  آن   نأقل  متوق فوا 
يقل بكم إىل و  ات الش وقب  ل  أتخذكم غ  و جتدون نسائم الر ضا عن مشرق القدس

كم اي معشر البيان ال تصربوا يف أنفسكم ال حتتجبوا عن و  مقعد عز  أمني إاي 
بني يديه مر ة واحدة خلري عن ملك مجال هللا العزيز احلميد فوهللا قيامكم 

  األرضنيو  الس موات
 
ك أنت اي أي ها الس ائل إىل هللا فاشتبشر يف نفسك ألن ك لكن إن  و 

حينئذ وإّن   ملن الس الكني كنت إىل ميادين القدسو  يف مدينة الر ضاء ت  ل  ص  و  
تقر بت جبنب هللا و  جتن بت عن جنبكو  ت يف هواء الر ضاءلك أبن ك طري  د  ه  ش  ن  

ت يف بقعة ال يت إىل هللا حّت  ورد سافرتو  هاجرت عن دايركو  العزيز الكرمي
ملثالئك ال ذين وف قهم و  ل فطوىب لكي  ص  أ  و  ورك  د يف ب  ل  ق اخل  اد  ر  تزورها أهل س  

مسعوا نغمات هللا من وراء و  ، م احلمراءز  ل  ق    مي    ،هللا ابلورود يف شاطئ البقاء
ختلع فيها و  زاروا بقعة ال يت تطوف يف حوهلا سدرات الس يناءو  حجبات القدرة

اآلخرين مث  اعلم أبن  حب ك و  األو لني من دخل يف قميص الوجود من عال كل  الن   
هذا من شريعة ال يت شرع عن ميني و  به رضائكو  رب ك هو رضاء هللا عنك

بتجديد رسول بل كل  أيمرون  لن يتجد دو  لن يتغري  بتغيري نب  و  حكمة هللا
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 يكفيكم عن دونه هذا ماو  املخلصني ة هللا يف قلوبع  ي   د  هذا من و  و  الن اس هبذا
ا ال يرضى إال  مبو  ا من الكتابمن ورد يف هذه الش ريعة اجلارية لن يرتك حرف  و 

إن ك إذا أحييت و  من املوقنني لتكون ابحلق  رضي هللا له كذلك نفص ل اآلايت 
جد دت هيكل سر ك بقميص البقاء فارجع إىل و  يف روحك بنغمات الورقاء

 على ال ذين هم كانوا بفرح الر وح ملن ّن  د  من ل  ا ر  ش   ب  م   كنو  بيت هللا يف أرضك
كن كنسائم الر بيع على أهل دايرك ليجد د هبا و  آبايت هللا ذك رهمو  املستبشرين

لن يقدر على و  هذا ما أنمرك ابحلق  إن كنت من املستمعنيو  أرواحهمو  أنفسهم
دي اخللق ا عن كل  ما يف أيض  ر  ع  تكون م  و  ذلك إال  أبن تقبل إىل هللا بكل ك

 ك  ظ  ع  هذا ما ت  و  إن ك إذا جد دت يف نفسك لتقدر أن جتد د الن اسو  أمجعني
ذاقوا حالوة و  الورقاء ابحلق  لتكون من احملسنني ال ذين سبقتهم اهلداية من هللا

 تفج رت عن جهة عرش عظيم شربوا من عيون ال يت و  احلب  
 

مث  ال ذين هاجروا إىل  آايته يف أرضكو  مث  ذك ر من لدّن  كل  من آمن ابهلل
منهم حرف الكاف ال ذي سبق يف و  دخلوا يف جوار هللا العزيز الكرميو  هللا

منهم حرف القاف ال ذي و  املقد سني نذكره حينئذ يف الكتاب بربواتو  الفضل
مه هم حرف اهلاء ال ذي هاجر مث  رجع نمو  من املت قنيكان و  هاجر إىل هللا يف أاي 
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منهم حرف الر اء ال ذي مسع و  املتغم سني حبر احلب  ملن يفكان و  إبذن من لدّن  
 رجعواو  منهم ال ذين هم هاجرواو  دخل يف ظل  هللا العزيز العليمو  نغمات الورقاء

ا ال يدركه كل  اخلالئق أمجعني وا يف الفضل مقام  غ  ل  كل  ب   و  ما ذكرّن أمسائهمو 
يطريون أبجنحة الياقوت يف رضوان و  فسوف يظهر هللا عليهم مثرات أعماهلم

من قلم القدرة على ألواح  كتب أمسائهمو  منهم ال ذين سافروا بقلوهبمو  قدس كرمي
يدخلون فيها بسال م ورمحة و  سيفتح على وجوههم أبواب الفردوسو  عز  منيع
األرض و  يكونن  فيه ملن اجملرين فوهللا لو يظهر على أهل الس مواتو  من لدّن  

 بعيناهمعن  كل  هاجروا إىل هللا ليسر و  ذين سافرواصى عم ا قد ر لل  أقل  من أن حي
لكن احتجبوا كل  مبا اكتسبت أيديهم يف زمن و  إىل شاطئ قدس بديع رؤسهمو 

 خسرين كانوا أقوا م سوء أو  هللا
 

ال جتزعوا عم ا مس تكم من و  املؤمنني فاصربوا مبا جرى عليكمقل اي مأل 
نيااأجور الص   يفالض ر اء فسوف يو و  ساءأالب كل  و  أهلهاو  برين سيمضي الد 

زيز ال مفر  هلم من نقمة هللا القاهر الغالب العو  يرجعون إىل مقر هم يف الن ار
ات امللك القدير قل اي مأل األرض حبيث ما تبد الت و  األرض أما تشهدون تغري 

 اطمئنت قلوبكم قد يتغري  فيه أكثر األمور فبأي  آيةو  إال   ميضي من آن  
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 إن كم أقبلتم إىل أنفسكمو  مبا عملتم يف احليوة الباطلةو  لكم م فويل  نفوسكو 
كان عليكم أرحم من كل  رحيم قل فوهللا و  رزقكمو  أعرضتم عن ال ذي خلقكمو 

مبا يفىن و  أن تزول فال تطمئن وا به د  ال ب  و  ما أنتم إال  كمسافر يف ظل  شجرة
ائم العزيز قل هل ا ببقاء هللا الباقي ي  يكون ابقو  ناءفاطمئن وا مبا ال أيخذه الف   الد 

 لكم اي مألى ر  ك  شبابكم مبثل شيبكم كل  ذ  و  وجدمت أصباحكم مبثل لياليكم
أنفسكم ناء ختالفات يف كل  شيء إال  أبن يذك ركم بف  ما قد رت اإلو  املسلمني

موا مث  اعتص ال تكونن  من املتمس كني فتمس كوا حببل هللاو   تلتفتوا إليهالئال  
 العلم هذا ما قد ر لكم من أصبع عز  قومي كذلك عل مناكم جواهرو  البيانبعروة 

ل الفردوس ب  م س  ك  ّن  د  ه  ش  أ  و  م حقايق العرفاناك  ن  ي   ق  ل  أ  و  عر فناكم بدايع احلكمةو 
عليكم الر محة و  احلمد هلل رب  العاملنيو  وب العارفنيقلو  تطمئن  به قلوبكم لعل  

ي رّب  بنغمات ال يت د  ّن  أ  و  ا أحب  أن انقطع عن كل  األذكارذ  ني إ  البياني اي مأل
 جتتذب منها أفئدة املوح دين 

 
تسكن و  به قلوهبم فسبحانك الل هم  اي إهلي فارسل على حمب يك ما تسرتيح

هذا عند قدرتك احمليطة و  ر   ك يف الس   كما يذكرو   ر  ه  ك يف اجل  به نفوسهم ليذكرو 
انتصارك على أهل مملكتك و  بوّب أعال م نصركلسهل يسري مث  ارتفع اي حم
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تشت توا يف و  ال ذين تفر قوا يف دايرك ليجتموا يف ظل  عنايتك هؤالء املتفر قني
ال ملجأ إال  و   إال  بكال مهراب  و  إليكلن جيدوا ألنفسهم مأوى إال  و  دكبال

إن ك أنت أكر م و  منك فامجعهم يف ظل  شجرة عنايتك مث  أكرمهم بفضلك
أنت تعلم اي حمبوّب كيف فعلوا أعاديك أبحب ائك حبيث أخذوا منهم  و  منياألكر 

ما ترك و  وردوا عليهم ما ال مسعت أذن أحد من قبلو  كل ما أعطيتهم جبودك
به  قد احرتقتو  إال   ب  ط  من ح   يما بقو  قد سفك دمائهمو  من أرض إال  

 بنهاإل ج  ض  ت    م   كم من أ  و  من دون كبري ي  ق  ب  كم من صغري اي إهلي و  أجسادهم
ن ك إو  كنت عليهم لشهيدو  أحصيت كل  ذلكأنت و  يبكي ألبيه بن  كم من إو 

دايرك حبيث لن يشهد و  ترى كيف أحاط الظ لم أرضكو  أنت اي إهلي تشهد
األمر إىل مقا م يرتفع  كاد أن يصلو  كل  ات بعوا الش ياطنيو  من أحد آاثر العدل

ن ك تكون إو  هلة من دونكسهم اذوا ألنفكل  اخت  و  آاثركو  مسكعن األرض إ
غفلة حبيث لو أحاطت كل  أهل أرضك ظلمات الو  خبريو  على ذلك لعليم

أكباد و  بذلك احرتق قلبو  مسك ليستهزئوا عليهيذكر أحد من عبادك إ
لن و  ا من عبادك على سبيلكأحد   لن أجد املوح دين فوعز تك اي حمبوّب

ذوا الد نو  استنشق منهم روائح حب ك ا إال  ال ذين هم رجعوا ي  ل  يا ألنفسهم و  كل  اخت 
أشاهدهم يف غفلة و  يف كل  األاي  م أعاشر مع العبادو  كانوا من الر اجعنيو  إليك
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ن ي  د  سوى م   ني  د  بكل  م  و  جهك املنريو  عنك حبيث يتوج هون بكل  وجه دون
كذلك وجدّن األمر بني هؤالء و  ما رزقتهمو  عز  ربوبي تك كأن ك ما خلقتهم

ل ة إىل مقا م لن يقدروا أحب ائكو  ركنياملش لو يريدون أن و  أن يذكروك وصلت الذ 
لو تقبل و  العاشقنيقلوب  بذلك استدمتو  يقرئوا كلماتك يتفون يف أماكنهم

على أصفيائك يف أرضك كيف  اي إهلي هذه األمور على نفسك فوا حسرة
 ال يشهدونو  ونيعم  يسمعون من أعدائك ما ال ينبغي لشأنك فيا ليت كل هم 

ن ك لو تدعهم على تلك إو  ما ال يليق جلمالك املنريما يسمعون و  يصم ونو 
تنهد م أركان حكومتك يف و  احلالة فوعز تك لينعد م آاثر سلطنتك يف مملكتك

حمبوّب ال متهلهم بعد و  رمسك بني اخللق أمجعني فيا إهليو  مسكميحى إو  أرضك
ارتفع هذا الص ب  ال ذي قا م عليك  تلك األمور فأنزل إليهم ما يقل بهم إليك مث  

 الكافرينهواه لتطه ر أرض تقديسك عن هؤالء بتمامه مث  ال ذين هم ات بعوه يف 
 لكن ما جرى عليه لظهورو  أين  اي إهلي أعلم أبن ك أردت ذلك يف كل  عامكو 
أحكامك و  هذا حلق  يقني إذا فأنزل عليه اي إهلي من قضاايك املثبتةو  كائد  ب  

ها اهلواء مث  أثبت اي حمبوّب هذا على ألواح و  داءال يت لن ترد ها الب   الن افذة لن تغري 
لن يرجع إليه حكم احلد  و  كتاب قدس حكيم ال ذي لن أيخذه احملوو  عز  حفيظ

بل يثبت فيه األمور من قلم حكم قدير مث  قد ر بعده اي إهلي ما هو خري 
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القاضي العامل املعطي احلكيم إىل أنت احلاكم  إن كو  لعبادك إذ بيدك اخلري كل ه
إىل مقا م  م  ل  تصرب على أعادي نفسك فوعز تك قد بلغت يف احل  مّت اي إهلي 

ال ذي شك وا عبادك يف بدايع قدرتك بل ايقنوا دوهنا بعد إيقاين أبن ك أنت 
ي مل يكن ع  ز  أنت تعلم أبن  ج  و  أن ك أنت أقدر األقدرينو  ل  شيءاملقتدر على ك

عن و   على ذل ة حمب يك بل أشاهد أبن  الكل  أعرضوا عنكالو  على نفسي
ذوا آايتك سخراي  و  مجالك ن ك إو  يبكي عيينو  ج  سر ييضو  ق كبديلذا حتر  اخت 

  حميطإن ك على كل  شيء و  أنت تعلم ما يف نفسي
 
بني يديك ألن  ذكري  عن جريرايت ال يت ارتكبت  و  اي حمبوّب فاغفر عين   اذ  إ  

ك خطيئة ال ت  أحب ائيو  الس ماء مث  اغفر أبوايو  شيء يف األرض عادهلاإاي 
ورد و  إليك ع  ر  س   ال ذي إن ك أنت أرحم الر امحني مث  اغفرو  يئ  اب  ر  ق  أ  و   يت  ر  ي   ش  ع  و 

ز او  جت   و   مه  مح   ار  و   خطيئاهتمو  ال أتخذهم اي حمبوّب جبريراهتمو  عليك مث  عن أبواه
  ني  م  ر  ك  األ    م  ر  ك  أ  و   ني  امح   ر  م الح  ر  أ   ت  ن  أ   ك  ن  إ  و   مه  ن   ع  

 
 * ل    ك  ىل  إ   اء  ه  الب    ن  م   اب  ت  ا ك  ذ  ه  و   *

 * ني  ض  ر  األ  و   ات  و  م   الس  يف   ن  م   *
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 * ب   ر   هلل   د  م  احل  و   *
 *  ني  م  ال  الع   *
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