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هذا رضوان العدل قد ظهر ابلفضل وزينه اّلل أبمثار عز منيع
اّلل العادل احلكيم
بسم ه
هذا لوح فيه بعث اّلل امسه العادل ونفخ منه روح العدل يف هياكل
اخلاليق أمجعني ليقومن كل على العدل اخلالص وحيكموا على أنفسهم وأنفس
العباد وال يتجاوزوا عنه على قدر نقري وقمطري * أن اي هذا االسم إّن جعلناك
مشسا من مشوس أمسائنا احلسىن بني األرض والسماء فاستشرق على األشياء
عما خلق يف اإلنشاء أبنوارك العزيز البديع * لعل جيتمعن الناس يف ظلك
ويضعون الظلم عن ورائهم ويستنورون من أنوارك املقدس املنري * أن اي هذا
اإلسم إّن جعلناك مبدء عدلنا ومرجعه بني عبادّن املقربني وبك نظهر عدل
كل عادل ونزين بطرازك عبادّن املقبلني * أن اي هذا اإلسم إايك أن يغرنك
هذا املقام عن اخلضوع بني يدي اّلل املقتدر القدير * فاعلم أبن نسبتك إلينا
كنسبة ما سويك ال فرق بينك وبني ما دونك عما خلق بني السموات
واألرضني * ألّن ملا استوينا على عرش العدل خلقنا املمكنات بكلمة من
عندّن كذلك كان ربك على كل شيء حكيم * وأرفعنا بعض األمساء إىل
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ملكوت البقاء فضال من لدّن وأّن املقتدر املتعايل العزيز البديع * قل إنه ال
نسبة بينه وبني خلقه سبحانه عن كل ما خلق وعما يذكره عباده الذاكرين *
وإّنا النسبة اليت ينسب به ويذكر يف األلواح إّنا ظهرت من إرادة اليت بعثت
من مشية اليت خلقت أبمري املربم احمليط * ولكن إّن اصطفيناك واختصصناك
وأرفعناك يف هذا اللوح لتشكر ربك وتكون من املنقطعني * إايك أن مينعك
ارتفاع امسك عن اّلل ربك ورب العاملني * إّن نرفع من نشاء أبمر من لدّن إّن
كنا مقتدرا على ما نشاء وحاكما على ما نريد * ال تشهد يف نفسك إال
جتلي مشس كلمة األمر اليت أشرقت عن أفق فم إرادة ربك الرمحن الرحيم * وال
تشهد يف ذاتك قدرة وال قوة وال حركة وال سكوّن إال أبمر اّلل امللك العزيز
القدير * حترك من نسمات ربك العلي األهبى ال مبا هتب عن شطر النفس
واهلوى كذلك أيمرك قلم األعلى لتكون من العاملني * إايك أن تكون مثل
الذي زي ناه بطراز األمساء يف ملكوت اإلنشاء فلما نظر إىل نفسه وإعالء امسه
كفر ابّلل الذي خلقه ورزقه ورجع من أعلى املقام إىل أسفل السافلني * قل إن
األمساء هي مبنزلة األثواب نزين هبا من نشاء من عبادّن املريدين وننزع عمن
نشاء أمرا من لدّن وأّن املقتدر احلاكم العليم * وما نشاور عبادّن يف االنتزاع
كما ما شاورّنهم حني اإلعطاء كذلك فاعرف أمر ربك وكن على يقني مبني
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* ال يسلب قدرتنا عن شيء ومل تغلق أايدي اإلقتدار لو أنت من العارفني *
قل كل اسم عرف ربه وما جتاوز عن حده يزداد شأنه يف كل حني ويستشرق
عليه يف كل آن مشس عناية ربه الغفور الكرمي * ويرتقي مبرقاة االنقطاع إىل
مقام لن حيكي إال عن موجده وال ينطق إال إبذنه وال يتحرك إال إبرادة من
لدنه وإنه هلو املقتدر العادل العليم احلكيم * أن اي هذا اإلسم أن افتخر يف
نفسك مبا جعلناك مشرق عدلنا بني العاملني * فسوف نبعث منك مظاهرا يف
امللك وهبم نطوي شراع الظلم ونبسط بساط العدل بني السموات واألرضني
وهبم ميحو اّلل آاثر الظلم عن العامل ويزين أقطار اآلفاق أبمساء هؤالء بني
العاملني * أولئك الذين يتبسم هبم ثغر الوجود من الغيب والشهود وهم مرااي
عديل بني عبادي ومطالع أمسائي بني برييت وهبم تقطع أايدي الظلم وتقوى
أعضاد األمر كذلك قدرّن األمر يف هذا اللوح املقدس احلفيظ * أن اي ذلك
اإلسم إّن جعلناك زينة للملوك طوىب هلم إن يزينوا هياكلهم بك ويعدلوا بني
الناس ابحلق اخلالص وحيكموا مبا حكم اّلل يف كتابه احملكم القدمي * ما قدر
هلم زينة أحسن منك وبك يظهر سلطنتهم ويعلو ذكرهم ويذكر أمسائهم يف
ملكوت اّلل العزيز العظيم * ومن جعل نفسه حمروما منك إنه عري بني
السموات واألرض ولو يلبس حرر العاملني * أن اي معشر امللوك زينوا رؤسكم
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أبكاليل العدل ليستضيء من أنوارها أقطار البالد كذلك أنمركم فضال من لدّن
عليكم اي معشر السالطني فسوف يظهر اّلل يف األرض ملوكا يتكئون على
ّنارق العدل وحيكمون بني الناس كما حيكمون على أنفسهم أولئك من خرية
خلقي بني اخلالئق أمجعني * زينوا اي قوم هياكلكم برداء العدل وإنه يوافق كل
النفوس لو أنتم من العارفني * وكذلك اآلدب واإلنصاف وأمرّن هبما يف أكثر
األلواح لتكونن من العاملني * إنه ما أمر نفسا إال مبا هو خري هلا وينفعها يف
اآلخرة واألوىل وإنه بنفسه لغن من عمل ذي عمل وعن عرفان كل عامل خبري
* إن اّلل قد جتلى هبذا اإلسم يف هذا اللوح على كل األشياء طوىب للذين
استضائوا أبنواره والذين فازوا به أولئك من عبادّن املقربني * إّن غرسنا أبايدي
القدرة يف هذا الرضون أشجار العدل وأسقيناها مبياه الفضل فسوف أتيت كل
واحدة أبمثارها كذلك قضي األمر وال مرد له من لدّن إّن كنا آمرين * أن اي
مظاهر العدل إذا هبت روائح اإلقتدار أن احضروا مأل البيان مث ذكروهم هبذا
النبأ األعظم العظيم * مث اسئلوا اي قوم أبي حجة آمنتم بعلي وكفرمت ابلذي
بشركم به يف كل األلواح فتبينوا اي مأل اجلهالء مث اتقوا اّلل اي معشر الغافلني *
أتدعون اإلميان مببشري وكفرمت بنفسي العزيز احلكيم * مثلكم كمثل الذينهم
آمنوا بيحىي النب الذي كان يبشر الناس مبلكوت اّلل فلما ظهرت الكلمة كفروا
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هبا وافتوا عليها أال لعنة اّلل على الظاملني * بعد الذي إنه ّندالعباد يف كل
األايم أبعلى النداء وأخذ عهد كلمة اّلل منهم وبشرهم بلقائه إىل أن فدى
روحه حبا لنفسه العزيز البديع * فلما شق السرت وظهرت كلمة األكرب اعرتضوا
عليها وقالوا إّنا جتاوزت عما أمر به حيىي كذلك سولت هلم أنفسهم ما جعلهم
حمروما من لقاء رهبم املقتدر القدير * ومن املشركني من قال ما ثبت ما أتى به
ابن زكراي على األرض وما استقر حكمه يف البالد بني العباد وقبل االستقرار
ال ينبغي أن أييت أحد وبذلك استكرب على الروح وكان من املعرضني * ومنهم
من قال أبن حيىي غسل الناس ابملاء والذي ظهر يغسل ابلروح ويعاشر مع
اخلاطئني * كما تسمعون مقاالت أهل البيان يف تلك األايم يقولون ما قالوا بل
يتكلمون مبا ال تكلم به أحد من قبل فويل للذين يتبعون هؤالء املشركني * قل
اي مأل البيان أن استحيوا عن مجال ربكم الرمحن الذي ظهر يف قطب األكوان
بربهان الئح مبني * والذي جائكم ابسم علي من قبل إنه بشركم بلقائي
وأخربكم بنفسي وما حترك إال حبب وال تنفس إال بذكري العزيز البديع *
وأخربكم أبن كل ذي نور يظلم عند هبائه ويضع كل ذات محل محلها وكل
ذي أمانة أمانته كذلك نزل األمر من جربوت مشية ربكم العلي العليم * وإذا
آتتكم الساعة حني غفلتكم عنها وأشرق مجال احملبوب عن أفق إرادة ربكم
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املقتدر القدير أنتم أعرضتم عنها وأعرتضتم عليه وكفرمت آبايته وأشركتم بنفسه
إىل أن أردمت سفك دمه املقدس الطاهر العزيز املنري * قل اي قوم اتقو اّلل وال
حتددوا أمر اّلل حبدود أنفسكم إنه أيمر كيف يشاء أبمر من عنده وإنه هلو
املهيمن املقتدر القدير * قل اتّلل إنه ينطق يف صدري وينادي يف روحي
ويتكلم بلساين وإنه هلو الذي أيقظن من نسمات أمره وأنطقن بني السموات
واألرضني قل اتّلل عزيز علي أبن أكون بينكم وأمسع منكم ما ال مسعه أذن
أحد من قبل ولكن اّلل أظهرين ابحلق وأمرت أبن ال أعبد إال إايه وأذكركم مبا
هو خري لكم عن ملكوت ملك السموات واألرضني * ولو كان األمر بيدي
ما أظهرت نفسي بني يدي هؤالء األشرار ولكن إنه هلو املختار يفعل ما يشاء
يل بعيونكم وال بعيون رؤسائكم اتّلل احلق
وحيكم ما يريد * اي قوم ال تنظروا إ ي
لن يغنيكم شيء ولو تستظهروا خبلق األولني واآلخرين * قل اي قوم فانظروا إىل
يل بعني سوائي لن تعرفوين أبدا كذلك نزل
مجايل بعين ألنكم لو تنظرون إ ي
األمر يف ألواح اّلل املقتدر العزيز احلكيم * قل اي قوم ما أّندي بينكم بنفسي
لنفسي بل إنه ينادي كيف يشاء بنفسه لعباده ويشهد بذلك ضجيجي
وصرخيي مث حنني قلب لو أنتم من املنصفني * إن ورقة اليت أخذهتا أرايح مشية
اّلل هل تقدر أن تستقر يف نفسها ال فو الذي أنطقن ابحلق بل حتركها كيف
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تشاء وإنه هلو احلاكم ملا يريد * وإن حركتها مث اهتزازها يف نفسها ليكون
شاهدا على صدقها لو أنتم من العارفني * فانظروا اي قوم كيف حال مزمار
الذي وقع حتت أّنمل إرادة ربه الرمحن وينفخ فيه نفس السبحان هل يقدر أن
يصمت يف ذاته ال فو ربكم العزيز املنان بل يظهر منه فنون األحلان كيف يشاء
وإنه هلو العزيز احلاكم القدير * وهل تقدر الشمس أن تطلع عن أفق األمر من
غري ضياء أو تستطيع أن متنع األشياء من أنوارها ال فو نفس البهاء ويشهد
بذلك كل منصف بصري * قل اي قوم إن أصابع قدرة ربكم العلي األهبى حترك
هذا القلم األعلى وهذا مل يكن من عندي بل من لدى اّلل ربكم ورب آابئكم
األولني * وأنتم اي مأل املشركني أتعرتضون على هذا القلم أو على الذي حيركه
بسلطان من عنده قل فويل لكم قد حتري من فعلكم أهل مأل العالني * إذا
تبكي عني العدل لنفسي ويضج حقيقة العدل يف ضري وبالئي وتنوح مبا ورد
على نفسي من الذينهم خلقوا إبراديت وكانوا أن يفتخروا ابلقيام يف حضوري
ويستربكوا برتاب قدمي املبارك العزيز املنيع * أن اي مظهر العدل إين ألشكون
إليك من الذين كفروا وأشركوا بعد الذي وعدوا بنفسي يف كل األلواح ويف لوح
الذي حفظه اّلل يف كنائز عصمته وجعله حمفوظا عن أبصر اخلالئق أمجعني *
قل اي قوم إذا وردمت الرضوان وأدركتم وردا فاستنشقوا إن وجدمت منه روائح
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الطيب خافوا عن اّلل وال تنكروه وال تكونن من الذينهم عرفوا مث أنكروا
وكانوا من الكافرين * ولو يوجد ذو شم ليجد من كل ما يظهر من رائحة
املقدس العزيز الكرمي * أن اي مظاهر هذا اإلسم أنتم خلقتم أبمري وبعثتم
إبراديت إايكم أن مينعكم هذا املقام عن اخلضوع بني يدي ربكم العزيز العالم
يف يوم الذي أييت اّلل يف ظلل من الغمام بسلطان عظيم * وينفخ فيه روح
احليوان على أهل األكوان ويطرز الرضوان ابمسي العزيز املنان وجيدد فيه
اإلنسان بطراز الرمحن ويزين كل األشياء برداء األمساء من لدن مبدع بديع *
إنكم خلقتم لذلك اليوم اتقوا اّلل وال متنعوا أنفسكم من ذلك الفضل العظيم *
أن اي مسميات هذا اإلسم ال يغرنكم األمساء يومئذ أن اسرعوا إىل شطر
الفضل ولو متطر عليكم سحاب األمر سهام القهر إايكم أن تصربوا أقل من
حني ال ميلك يف ذلك اليوم أحد شيئا واألمر يومئذ ّلل العزيز احلكيم * قل
اوفوا اي قوم مبيثاق اّلل وال تنقضوا عهد الذي عاهدمت به يف ذر البقاء على
حمضر اّلل املقتدر العزيز العليم * قل فافتحوا أبصاركم اتّلل احلق قد بعث يومئذ
حينئذ وأتى اّلل يف ظلل الغمام فتبارك اّلل املبعث املقتدر العلي العظيم * إذا
يفزع كل من يف السموات واألرض وينوح قبائل أهل مأل األعلى كلها إال من
أخذه يد األهبى بسلطانه املقتدر العلي األعلى وشق حجاب بصره إبصبع
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القضاء وجناه من الذينهم كانوا يف مرية عن لقاء اّلل امللك العزيز اجلليل * قل
اتّلل قد بدل كل األمساء وارتفع عويل كل شيء واضطرب كل نفس إال الذين
بعثتهم نفحات السبحان اليت هبت عن شطر ربكم الرمحن وأيقظهم عن النوم
وطهرهم عن دنس املشركني * أن اي لسان القدم صرف اآلايت ألن آذان
الناس لن تستطيعوا أن يسمعوا ما نزل من مساء فطرتك وهواء إرادتك فألق
عليهم على مقدارهم يف ذكر ما كنت عليه وإن هذا لعدل مبني * أن اي مأل
األرض فاعلموا أبن للعدل مراتب ومقامات ومعاين ال حيصى ولكن إّن نرش
عليكم رشحا من هذا البحر ليطهركم عن دنس الظلم وجيعلكم من املخلصني
* فاعلموا أبن أصل العدل ومبدئه هو ما أيمر به مظهر نفس اّلل يف يوم
ظهوره لو أنتم من العارفني * قل إنه مليزان العدل بني السموات واألرضني وإنه
لو أييت أبمر يفزع من يف السموات واألرض إنه لعدل مبني * وإن فزع اخللق مل
يكن إال كفزع الرضيع من الفطام لو أنتم من الناظرين * لو اطلع الناس أبصل
األمر مل جيزعوا بل استبشروا وكانوا من الشاكرين * قل إن أرايح اخلريف لو
تعري األشجار من طراز الربيع هذا مل يكن إال لظهور طراز آخر كذلك قدر
األمر من لدن مقتدر قدير * ومن العدل إعطاء كل ذي حق حقه كما
تنظرون يف مظاهر الوجود ال كما زعم أكثر الناس إذا تفكروا لتعرفوا املقصود
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عما نزل من قلم بديع * قل إن عدل الذي تضطرب منه أركان الظلم وتنعدم
قوائم الشرك هو اإلقرار هبذا الظهور يف هذا الفجر الذي فيه أشرقت مشس
البهاء عن أفق البقاء بسلطان مبني * ومن مل يؤمن به إنه قد خرج عن حصن
العدل وكتب امسه من الظاملني يف ألواح عز حفيظ * ومن أييت بعمل
السموات واألرض ويعدل بني الناس إىل آخر الذي ال آخر له ويتوقف يف
هذا األمر انه قد ظلم على نفسه وكان من الظاملني * أن ارتقبوا اي قوم أايم
العدل وإّنا قد أتت ابحلق إايكم أن حتتجبوا منها وتكونن من الغافلي * قل اي
قوم زينوا هياكلكم بطراز العدل مث احكموا مبا حكم اّلل يف األلواح وال تكونن
من املتجاوزين * قل من يشرب قطرة من املاء أبمري إنه خلري من عبادة من
على األرض كلها ألن اّلل لن يقبل عمل أحد إال أبن يكون مزينا بطراز إذين
بني العاملني * أن اعملوا اي قوم مبا أمرّنكم يف األلواح وإنه قد نزل من جربوت
اّلل املهيمن العزيز القدير * والذي ارتد بصره من رائحة قميص امسي الرمحن
إنه يرى يف كل األشياء آايت ربه العادل احلكيم * أن اي قلم العلي فابتعث
عبد الذي مسي ابلرضا بعد نبيل من مظاهر العدل يف ملكوت اإلنشاء وإن
عدله إميانه ابّلل وال يعادله عدل السموات واألرضني * أن اي عبد أن استمع
صرير قلم األعلى مث اجتمع الناس على شاطئ حبر األعظم الذي ظهر هبذا
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اإلسم األقدم القدمي * أن احفظ عباد الرمحن لئال يتغري وجوه العرفان من
لطمات إشارات مظاهر الشيطان كذلك أمرك ربك العزيز املنان أن اعمل مبا
أمرت من لدن عزيز مجيل * كن سدا بني أيجوج الشرك وجنود الرمحن لئال
يتجاوزوا من حدودهم كذلك نزل األمر من جربوت حكم ربك العليم احلكيم
* إّن جعلناك ذكرا من لدّن بني عبادّن وجعلناك حصنا لربيتنا بني العاملني
لتحفظهم من سهام اإلشارات وتذكرهم هبذا النبأ الذي منه اضطربت هياكل
األمساء وغريت الوجوه وشقت أراضي الكرب وسقطت األمثار من كل شجر
مرتفع منيع * طوىب لك مبا كسرت صنم الوهم بقوة ربك ونزعت عن هيكلك
أثواب التقليد وزينته برداء التوحيد هبذا اإلسم املقدس املبارك املتعايل احمليط *
مث اعلم أبن مأل البيان اعرتضوا على رهبم الرمحن وكفروا ابلذي آمنوا بعد الذي
وصيناهم يف كل األلواح أبن ال حيتجبوا حني ظهوري بشيء عما خلق بني
السموات واألرضني * منهم من كفر بنفسي ويقرء كلمايت ومنهم من افتخر
بكتب اليت نزلت من قبلي من قبل * قل اليوم لو ميأل كل من يف السموات
واألرض من كتب قيمة ومل هتب منها نفحات أمري وفوحات حب إّنا لن
يذكر عند اّلل ربك ورب العاملني * قل فويل لكم اي قوم كلما نزل من ملكوت
البيان إنه قد نزل يف ذكري وثنائي إن أنتم من العارفني * قل أف لكم مبا
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نقضتم ميثاق اّلل ونبذمت عهده عن ورائكم ورجعتم إىل مقركم يف أسفل
السافلني * أن اي امسي قد بقيت فريدا بني مأل البيان بعد الذي ما نزل البيان
إال لذكر نفسي املظلوم الفريد * قل اي قوم خافوا عن اّلل اتّلل إن نقطة األوىل
ما تنفس إال بذكري وما تكلم إال بثناء نفسي وما كان حمبوب قلبه إال مجايل
املشرق املنري * أن اي امسي فاعلم أبن الذي منه بعث هياكل العدل وأشرقت
أنوار الفضل نسبه املشركون إىل الظلم كذلك فعلوا بنفسي هؤالء الظاملني *
فسوف تبدل هذه األرض من ظلم هؤالء وتضطرب األمور كذلك خيربك
لسان صدق عليم * وقد انتشرت ألواح النار يف كل البالد ومير عليكم مظهر
الشيطان بكتاب إذا قل اي عباد الرمحن دعوها عن ورائكم وتوجهوا إىل كلمة
اّلل احملكم البديع * إنه ال يعادل حبرف منها ما نزل يف أزل اآلزال أو ينزل من
مساء عز رفيع * أن اي امسي طهر عبادي عن نفحات دوين مث استجذهبم من
بدايع نغمايت وكلمايت مث طريهم يف هواء قريب ورضائي لعل يقصدون حرم
عزي وبيت كربايئي كذلك نزل ابحلق وإنه لتنزيل من لدن ربك العلي العليم *
مث امنعهم عن سفك الدماء إّن قد ّنيناهم يف كل األلواح وهم اتذوا أحكام
اّلل سخراي وجتاوزوا عن حصن األمر وكانوا من الغافلني * ورجع ضر أعماهلم
إىل أصل الشجرة وكذلك كان األمر إن أنت من السامعني * إن الذين
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جيادلون وحياربون مع الناس أولئك خرجوا عن رضوان العدل وكانوا من
الظاملني يف ألواح عز حفيظ * والذينهم استشهدوا يف سبيل اّلل يف هذه األايم
أولئك من أعلى اخللق وكانوا أن يذكروا اّلل جهرة حبيث ما منعهم كثرة
األعداء عن ذكر اّلل ابرئهم إىل أن استشهدوا وكانوا من الفائزين * ويف حني
ارتقاء أرواحهم استقبلتهم قبائل مأل األعلى كلها براايت األمر كذلك قضي
األمر ابحلق من لدن مقتدر حكيم * قل اي إهلي وسيدي أنت الذي غرست
أشجار العدل يف رضوان أمرك وحكمتك إذا فاحفظها اي إهلي من عواصف
القضاء وقواصف البالء لرتتفع أبغصاّنا وأفناّنا يف ظل فضلك وجوار رمحتك
* مث اسكن اي إهلي يف ظل أوراقها من أصفياء خلقك واملقربني من عبادك
وإنك أنت املقتدر على ما تشاء وإنك أنت الغفور الرحيم * إّن خلقنا رضوان
العدل بقوة من عندّن وقدرة من لدّن وأرسلناه إليك بفواكه عز بديع * إذا ذق
من أمثارها مث اسرتح يف ظل أوراقها لتكون حمفوظا من ّنر املشركني وبذلك
امتمنا النعمة عليك لتشكر ربك وتكون من الشاكرين واحلمد هلل رب العاملني
*
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