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  د ي  ق   ز ل  ن  م   دن  ل   ن  م   ت  ز  ل  د ن   ة األ رع ا ا  ق  ر  و  س   ذه  ه  
 

ُىهُ ب ُ الُ ىُلُ عُ الُ ُاِلُ عُ ت ُ الُ ُسُ دُ قُ الُ ُوُ هُ 
 
 

 جعلها اّلل  حج ة من رعندهو  بديع لت ابحلق  من مساء رعز  تلك آايت اّلل  قد نز   
ما و  ذينهم رعافوا اّلل  بنفس فيها يذكا رعباد اّلل  ال  و   من لدن  رعلى العايمنباهانً و 
سبقت  سكنوا يف جوار رمحت  ال يتو  دخلوا يف ظل  رعنايت و  ايمشاكن يتجبهم رعو  حا

رعلى مث  األهل مأل أولئك هم ال ذين يصل ون رعليهم أ ن  هذا لفضل رعظيمإو  ايممكنات
رعلى ما ة األفق أاستشاقت رعليهم مشس البقاء رعن  ذاإك ال ذين ئولأملئكة ايمقا بن 

 العظيم  ي  ا ّلل  العلخاى خا وا بوجوههم سج دً أ
 

ارتفعت  حب اء اّلل  من األرعاا  امسعوا نداء اّلل  من هذا الش جاة ال يتأن اي أ 
س العزيز ن اّلل  ال إل  إال  هو ايمقد  أ ن  وراقها يف كل  شيء أبأتنطق كل  ورقة من و  ابحلق  

 الكاي 
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وا يف ظل ها اتّلل  احلق  لو تفح ص يف  مث  استظل  ن اسارعوا إىل سدرة اّلل  أن اي قوم أ 
ارتفعت  من إال  يف ظل  هذه الش جاة ال يترض لن جتدن  مقا  اآلاألو  قطار الس مواتأ

 ليهاإهبا حيىي كل  رعظم رميم توج هوا  هتب  من خالهلا نسمة اّلل  ال يتو  رعلى العايمن
 ثيم إكل  مكار شارات  إمثارها ليطه ا هبا قلوبكم من أكلوا من و 

 
 نقذكم من غماات الوهمأو  اهلوىو  ن اشكاوا اّلل  مبا رعصمكم رعن تي  الن فسأ 

 ظها سلطان  رعلى من يف الس مواتأو  ماهأتى اّلل  مبلكوت أالعمى يف يوم ال ذي في  و 
جعلكم من و  امشهودً  اكل م معكم ظاهاً و  ظها رعليكم مجال أو  رعا فكم نفس و  رضناألو 

 رعباده العارفن 
 

ن أيماكم يف كل  حن أبو ن  الش يطان قد ظها جبنودهما ألن استقيموا رعلى األأ 
 جعلكم من الفائزين و  ما من رعندهتكفاوا ابّلل  ال ذي خلقكم أب

 
شاقت رعن أدم رعن وطنها امحدوا اّلل  مبا اختص كم لنفس  حبيث يم ا غابت مشس الق   نأ
ن يعادل  شيء رعم ا خلق بن لو  ن  هذا من فضل  رعليكمإو  رضكمأفق العااق أ

يتلو و  حجا و  ا من غري سرتا مضيئً كان وج  اّلل  بينكم مشاقً و  رضناألو  الس موات
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 بوقار اّلل   1دمبينكم مجال الق   يكان ميشو  سننو  رعليكم من آايت رب كم يف كل  شهور
رمحت  و  بذلك مت ت نعمة اّلل  و  آخا يل ى رعليكم يف كل  حن بتجل  جيتو  سكينت و 

ن  رض كل ها ألن تفتخاوا رعلى قبائل األلكم أب ييكم لتكونن  من الش اكاين فينبغرعل
 نتم من العارفن أن إدونكم ما فازوا مبا فزمت 

 
خالق اّلل  لتهب  من شطا قلوبكم روائح القدس ن ختل قوا أبلكم أبي ا ينبغذً إ   

اصطفاكم رعن بن باي ت   ن   يم اإو  يظها منكم آاثر رب كم الا محن الا حيمو  رعلى ايممكنات
ظها من دونكم ليربهن اختصاصكم بنفس  بن  ن يظها منكم ما الفاجهدوا أب

 العايمن 
 

رعافان  بكم رعباد ال ذينهم احتجبوا رعن يرض ليهتدكونوا كالن جوم بن مأل األ 
نفس الن اس مث  يف أو  نفسكمأمناء رعلى أكانوا من الغافلن كونوا و  ماهأمظها و  اّلل  
 ن الإنتم أو  نالط  و  ن خيلق اآلدم من ايماءأحب ها اّلل  من قبل أ ا لصفة ال يتن  إو  اهلممو أ

ال الن اس منكم كذلك ينصحكم اّلل  و  نفسكمأرض لن تطمئن وا من مناء يف األأتكونوا 
 مجعن أللخاليق و  لكم ين   لذكا إو  ماهأبلسان مظها 

 
                                                 

 ن ألقا  حضاة هباءهللا م  1 
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الفحشاء مث  ارعملوا و  يم رعن البغالبغضاء مث  نفوسكو  صدوركم رعن احلسد طه اوا 
 رضن األو  ما العباد إال  مبا هو خري هلم رعن خزائن الس مواتأن   ما إو  ماكم اّلل  أمبا 
 

كم إ   نفسكمأهلها لتسرتيح حد درعوها ألأنيا مع جتادلوا يما خلق يف الد   ن الأاي 
من  كم الا محن يغينن  ملكوت الغنا بيد رب  إو  العظيم ي  ا لوج  رب كم العلتكونن  خالصً و 

 الكاي  ن   هلو ايمقتدر العزيزإو  ما من رعندهيشاء أب
 

جعلهم ظهورات قدرت  بن اخلاليق و  رض بيد ايملوكن  اّلل  اودع األمث  ارعلموا أب 
 ما بيده يفعل ما يشاءمن دون ذلك األو  مان يدخلن  يف ظل  سدرة األأمجعن أ
وليائ  أس قد  و  هلهازخافها ألو نياا اودع الد  س  شيئً راد لنفأن   مل يزل ما إحيكم ما يايد و 

راد أما و  العظيم ي  راد هلم إال  ما هو ليبقى بدوام نفس  العلأن   ما ليها ألإرعن الت وج   
من مقام جهم إىل مقا  اآليعا  و  سهم رعن كل  ما سواهحب ائ  ليقد  أنيا هو قلو  من الد  

 العزيز البديع  يلن يذكا إال  ذكا و  ال ذي لن يشهد في  بوارق الوج 
 

 ن افتحوا اي قوم مدائن القلو  بسيف الل سان ابسم رب كم ايمقتدر العزيز ايمن انأ 
جتاوزوا رعن حدود  الو  مامتأ  ن ارعملوا مبا أحينئذ و  ماكم لسان الا محن من قبلأكذلك و 

 ر   العايمن و  اّلل  رب كم
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كم إ  رن الن صا قد  و  رفعنا حكم الس يفأن  حد ألأع ما اّلل  مأجتادلوا يف  ن الأاي 

 مجعن أمن لدن  رعلى اخلالئق  البيان فضالً و  ابحلكمة
 

ن  هذا حق  إو  فئدة الن اسأن اشتعلوا اي قوم حباارة حب  اّلل  لتشتعل منكم أ 
 لوو  رعليهاو  ما خلق فيهاو  نياا رعن الد  سً ن   مل يزل كان مقد  إنتم من العارفن أالن صا لو 

 من رعليها ابمس  ايمقتدر العزيز القديا و  رضراد ليسخ ا األأ
 

 ن  اّلل  أيماكم ابلرب  إن اصبغوا اي قوم بصبغ اّلل  مث  اجتنبوا رعن صبغ ايمشاكن أ 
الفحشاء كونوا من ال ذين يشهد من و  يتاتكبوا البغ الو  ن ات قوا يف دين اّلل  أالت قوى و 

هل البهاء ألكم  يوقاره كذلك ينبغو  ثا اّلل  أمنهم يظها و  نوار رب كم ايمختارأوجوههم 
م الش ديد   يف هذه االاي 

 
م لقائأمث  اذكاوا  يثا أمث  امشوا رعلى  يامسعوا ندائ رعاايبأن اي أ  وصايل مث  و ياي 
كاي درعوا كأس الفناء من ال ذينهم   ليذكاكم اّلل  يف ملكوت رعز   سجينو  غابيتو  هجايت

يف  رعلىاأل ي  نمل البهاء ابسم رب كم العلأ خذوا كأس البقاء من اهلوى مث  و  ات بعوا الن فس
 الن فوس رعن العايمن  ن  هبا تستغينإو  خاىهذه الكا ة األ
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ا جعلهم نظاً و  ا رعبادن األرعاا  ال ذين اختص هم اّلل  بنفسكن اي قلم القدم ذك  أ 

ما ال ذي أموا رعلى يستقيو  نفسهمأانقطعهم رعن ايمشاكن ليفاحوا يف و  إىل شطا رمحتك
 ت كل  جبل شامخ رفيع اندك  و  رعااضانفطات من  مساء اإل

 
العجل و  يظها ي  ن  الس اما خربنكم حن اخلاوج رعن العااق أبأن  إقل اي قوم  

كم إتتحا ك طيور الل يل بعد غيبة الش مس و ييناد تنسوا كلمات اّلل  كونوا يف  ن الأاي 
مسك الس ود من تتابع  قد ابيض  و  لن تعافون تنظاونينلو  رعاايبأرعصمة منيع اتّلل  اي 

ال من توايل القضااي مث  اصفا  هذا الوج  ما رعلى هيئة الد  ف األل  أ  ظهات و  البالاي
 احملم ا ايمنري 

 
 ميطا ن  رعيينإ يرعما فو يابتالئو  ال كابيتو  يبالئو  يتنسوا ذكا  ال رعاايبأاي  

ن  مجال ايمشي ة قد تغري  من ظلم إ اتّلل  بن هؤالء ايمشاكن يينوح رعلى نفس قليبو 
القضاء منع و  القدر شق  ثيا  الص ربو  رادة قد استقا  رعلى الا مادهيكل اإلو  رعداءاأل

 خاىرعلى يف ظهوره األاأل ي  شقياء رعلى اّلل  العلمضاء مبا ورد من جنود األرعن اإل
 امعن نتم من الس  أن إما األ يكذلك قضو 
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هل أماه من سيوف أحيفظ هيكل و  ل اّلل  ابلل سانهل من نصا ينصا مجا 
رعظم هذا مساء رعن الورود يف طمطام األيكون من ال ذين ما منعتهم حجبات األو  البيان

ينقطع رعن و  يستقيم رعلى نصاهو  رحم ياحم رعلى هذا ايمظلوم يهل ذو  كا احلكيمالذ  
 العايمن 

 
قد قام رعلى قتلي بعد  2ين يتكل م يف حمضا أن  ال ذي لن يقدر إ رعاايبأن اي أ 

قص  لكم من قصص أسنن اتّلل  لو و  حفظناه يف شهورو  رعل مناهو  رب يناهو  ال ذي خلقناه
 رواحكمأو  نفسكمأما ورد رعلي  من ذائ  البغضاء لتنقطعن  رعن و  يوسف البقاء

مسكنا القلم ألكن و  جسادكمأن تفارق الا وح من أتنوحن  إىل و  تتوج هن  إىل البيداءو 
 نفسكم ا ألان حفظً رعن البي

 
تكونن   الو  يبالئو  سجينو  غابيتو  نوحوا لوحديت رعاايبأاي معشا ايمخلصن اي  

رعااض رعلى رض قد قاموا رعلى اإلال ذين جعل اّلل  ظاهاهم رعربة يف األ ن  إمن الغافلن. 
 قلم العايمن  شأن رعجز رعن ذكاه

 

                                                 

 إشارة اىل مريزا حيي ازل   2 
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 ائح الن فاق جتن بوا رعن مثلتقا بوا ال ذين هتب  منهم رو  الو  امسعوا قويل رعاايبأاي  
حزان حاطت  األأماكم مجال الا محن حن ال ذي أكونوا يف رعصمة منيع كذلك و  هؤالء

  نتم من العارفنأن إجنود الش يطان  من
 

 * شاق رعن نحية البقاءأالض ياء ال ذي و * 
 * بدوام ايملك هل البهاءأرعليكم اي * 

 * ي  ايمقتدر العل* 
 *  العظيم* 

 * 


