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هذه سورة األرعاا قد ن زلت من لدن منزل قدي

الُالُعُلُىُالُبُهُى ُ
هُوُُالُقُدُسُُالُتُعُ ِ ُ

تلك آايت اّلل قد نزلت ابحلق من مساء رعز بديع وجعلها اّلل حجة من رعنده
باهان من لدن رعلى العايمن وفيها يذكا رعباد اّلل الذينهم رعافوا اّلل بنفس وما
و ً
احتجبهم رعوي ايمشاكن ودخلوا يف ظل رعنايت وسكنوا يف جوار رمحت اليت سبقت
ايممكنات وإن هذا لفضل رعظيم أولئك هم الذين يصلون رعليهم أهل مأل األرعلى مث
ملئكة ايمقابن أولئك الذين إذا استشاقت رعليهم مشس البقاء رعن أفق األرعلى ماة
أخاى خاوا بوجوههم سج ًدا ّلل العلي العظيم
أن اي أحباء اّلل من األرعاا امسعوا نداء اّلل من هذا الشجاة اليت ارتفعت
ابحلق وتنطق كل ورقة من أوراقها يف كل شيء أبن أن اّلل ال إل إال هو ايمقدس العزيز
الكاي
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أن اي قوم أن اسارعوا إىل سدرة اّلل مث استظلوا يف ظلها اتّلل احلق لو تفحص يف
أقطار السموات واألرض لن جتدن مقا اآلمن إال يف ظل هذه الشجاة اليت ارتفعت
رعلى العايمن وهتب من خالهلا نسمة اّلل اليت هبا حيىي كل رعظم رميم توجهوا إليها
وكلوا من أمثارها ليطها هبا قلوبكم من إشارات كل مكار إثيم
أن اشكاوا اّلل مبا رعصمكم رعن تي النفس واهلوى وأنقذكم من غماات الوهم
والعمى يف يوم الذي في أتى اّلل مبلكوت أماه وأظها سلطان رعلى من يف السموات
مشهودا وجعلكم من
ظاهاا
ً
واألرضن ورعافكم نفس وأظها رعليكم مجال وكلم معكم ً
رعباده العارفن
أن استقيموا رعلى األما ألن الشيطان قد ظها جبنوده وأيماكم يف كل حن أبن
تكفاوا ابّلل الذي خلقكم أبما من رعنده وجعلكم من الفائزين
أن امحدوا اّلل مبا اختصكم لنفس حبيث يما غابت مشس القدم رعن وطنها أشاقت رعن
أفق العااق أرضكم وإن هذا من فضل رعليكم ولن يعادل شيء رعما خلق بن
السموات واألرضن وكان وج اّلل بينكم مشاقًا مضيئًا من غري سرت وحجا ويتلو
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رعليكم من آايت ربكم يف كل شهور وسنن وكان ميشي بينكم مجال القدم 1بوقار اّلل
وسكينت ويتجلى رعليكم يف كل حن بتجلي آخا وبذلك متت نعمة اّلل ورمحت
رعليكم لتكونن من الشاكاين فينبغي لكم أبن تفتخاوا رعلى قبائل األرض كلها ألن
دونكم ما فازوا مبا فزمت إن أنتم من العارفن
إ ًذا ينبغي لكم أبن ختلقوا أبخالق اّلل لتهب من شطا قلوبكم روائح القدس
رعلى ايممكنات ويظها منكم آاثر ربكم الامحن الاحيم وإن يما اصطفاكم رعن بن بايت
فاجهدوا أبن يظها منكم ما ال ظها من دونكم ليربهن اختصاصكم بنفس بن
العايمن
كونوا كالنجوم بن مأل األرض ليهتدي بكم رعباد الذينهم احتجبوا رعن رعافان
اّلل ومظها أماه وكانوا من الغافلن كونوا أمناء رعلى أنفسكم وأنفس الناس مث يف
أمواهلم وإنا لصفة اليت أحبها اّلل من قبل أن خيلق اآلدم من ايماء والطن وأنتم إن ال
تكونوا أمناء يف األرض لن تطمئنوا من أنفسكم وال الناس منكم كذلك ينصحكم اّلل
بلسان مظها أماه وإن لذكاي لكم وللخاليق أمجعن
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من ألقا حضاة هباءهللا
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طهاوا صدوركم رعن احلسد والبغضاء مث نفوسكم رعن البغي والفحشاء مث ارعملوا
مبا أماكم اّلل وإن ما أما العباد إال مبا هو خري هلم رعن خزائن السموات واألرضن
إايكم أن ال جتادلوا يما خلق يف الدنيا مع أحد درعوها ألهلها لتسرتيح أنفسكم
خالصا لوج ربكم العلي العظيم وإن ملكوت الغنا بيد ربكم الامحن يغين من
وتكونن ً
يشاء أبما من رعنده وإن هلو ايمقتدر العزيز الكاي
مث ارعلموا أبن اّلل اودع األرض بيد ايملوك وجعلهم ظهورات قدرت بن اخلاليق
أمجعن أن يدخلن يف ظل سدرة األما ومن دون ذلك األما بيده يفعل ما يشاء
وحيكم ما يايد إن مل يزل ما أراد لنفس شيئًا اودع الدنيا وزخافها ألهلها وقدس أوليائ
رعن التوج إليها ألن ما أراد هلم إال ما هو ليبقى بدوام نفس العلي العظيم وما أراد
من الدنيا هو قلو أحبائ ليقدسهم رعن كل ما سواه ويعاجهم إىل مقا اآلمن مقام
الذي لن يشهد في بوارق الوج ولن يذكا إال ذكاي العزيز البديع
أن افتحوا اي قوم مدائن القلو بسيف اللسان ابسم ربكم ايمقتدر العزيز ايمنان
وكذلك أماكم لسان الامحن من قبل وحينئذ أن ارعملوا مبا أمامت وال جتاوزوا رعن حدود
اّلل ربكم ور العايمن
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إايكم أن ال جتادلوا يف أما اّلل مع أحد ألن أرفعنا حكم السيف وقدرن النصا
ابحلكمة والبيان فضالً من لدن رعلى اخلالئق أمجعن
أن اشتعلوا اي قوم حباارة حب اّلل لتشتعل منكم أفئدة الناس وإن هذا حق
النصا لو أنتم من العارفن إن مل يزل كان مقد ًسا رعن الدنيا وما خلق فيها ورعليها ولو
أراد ليسخا األرض ومن رعليها ابمس ايمقتدر العزيز القديا
أن اصبغوا اي قوم بصبغ اّلل مث اجتنبوا رعن صبغ ايمشاكن إن اّلل أيماكم ابلرب
والتقوى أن اتقوا يف دين اّلل وال تاتكبوا البغي والفحشاء كونوا من الذين يشهد من
وجوههم أنوار ربكم ايمختار ويظها منهم أثا اّلل ووقاره كذلك ينبغي لكم أهل البهاء
يف هذه االايم الشديد
أن اي أرعاايب امسعوا ندائي مث امشوا رعلى أثاي مث اذكاوا أايم لقائي ووصايل مث
هجايت وغابيت وسجين ليذكاكم اّلل يف ملكوت رعز كاي درعوا كأس الفناء من الذينهم
اتبعوا النفس واهلوى مث خذوا كأس البقاء من أنمل البهاء ابسم ربكم العلي األرعلى يف
هذه الكاة األخاى وإن هبا تستغين النفوس رعن العايمن
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نظاا
أن اي قلم القدم ذكا رعبادن األرعاا الذين اختصهم اّلل بنفسك وجعلهم ً
إىل شطا رمحتك وانقطعهم رعن ايمشاكن ليفاحوا يف أنفسهم ويستقيموا رعلى أما الذي
انفطات من مساء اإلرعااض واندكت كل جبل شامخ رفيع
قل اي قوم إن أخربنكم حن اخلاوج رعن العااق أبن الساماي يظها والعجل
ينادي وتتحاك طيور الليل بعد غيبة الشمس إايكم أن ال تنسوا كلمات اّلل كونوا يف
رعصمة منيع اتّلل اي أرعاايب لو تنظاونين لن تعافون وقد ابيض مسك السود من تتابع
البالاي وظهات ألف األما رعلى هيئة الدال من توايل القضااي مث اصفا هذا الوج
احملما ايمنري
اي أرعاايب ال تنسوا ذكاي وبالئي وال كابيت وابتالئي فورعماي إن رعيين ميطا
وقليب ينوح رعلى نفسي بن هؤالء ايمشاكن اتّلل إن مجال ايمشية قد تغري من ظلم
األرعداء وهيكل اإلرادة قد استقا رعلى الاماد والقدر شق ثيا الصرب والقضاء منع
رعن اإلمضاء مبا ورد من جنود األشقياء رعلى اّلل العلي األرعلى يف ظهوره األخاى
وكذلك قضي األما إن أنتم من السامعن
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هل من نصا ينصا مجال اّلل ابللسان وحيفظ هيكل أماه من سيوف أهل
البيان ويكون من الذين ما منعتهم حجبات األمساء رعن الورود يف طمطام األرعظم هذا
الذكا احلكيم وهل ذي رحم ياحم رعلى هذا ايمظلوم ويستقيم رعلى نصاه وينقطع رعن
العايمن
أن اي أرعاايب إن الذي لن يقدر أن يتكلم يف حمضاي 2قد قام رعلى قتلي بعد
الذي خلقناه وربيناه ورعلمناه وحفظناه يف شهور وسنن اتّلل لو أقص لكم من قصص
يوسف البقاء وما ورد رعلي من ذائ البغضاء لتنقطعن رعن أنفسكم وأرواحكم
وتتوجهن إىل البيداء وتنوحن إىل أن تفارق الاوح من أجسادكم ولكن أمسكنا القلم
رعن البيان حفظًا ألنفسكم
اي معشا ايمخلصن اي أرعاايب نوحوا لوحديت وغابيت وسجين وبالئي وال تكونن
من الغافلن .إن الذين جعل اّلل ظاهاهم رعربة يف األرض قد قاموا رعلى اإلرعااض رعلى
شأن رعجز رعن ذكاه قلم العايمن
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اي أرعاايب امسعوا قويل وال تقابوا الذين هتب منهم روائح النفاق جتنبوا رعن مثل
هؤالء وكونوا يف رعصمة منيع كذلك أماكم مجال الامحن حن الذي أحاطت األحزان
من جنود الشيطان إن أنتم من العارفن
* والضياء الذي أشاق رعن نحية البقاء *
* رعليكم اي أهل البهاء بدوام ايملك *
* ايمقتدر العلي *
* العظيم *
*
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