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 جناب فتح األعظم عليه بهاء هللا 
 

 ﴾ بسم رّبنا المستعان﴿ 
 
 

يح ث في دلب  اا يجتب  إقى و  يسّر  عظم د  أذت  اقللم قتنل  علي  ااأن يا فتح األ
 ضجيج دلايو  دلبي الّر هللا اقعلّي اقعظيم فلّاا بلغ  إقى هتا اقالام ان اقبيان ساع  حنين

 هتا اقّلوح اقاتعاقي اقالّ س اقانير س رة اقّرحان في رضوانهاا انعاني عن اقّتغّني على أفنان و 
انع  اقّروح عن اقّتغّر  في ص ري باا و  أقحان هللا أذتتني األحلان على شأن كأّني نسي و 

 اكتسب  أي ي اقّظاقاين 
 
ودع تاهلل د   :اقبلايا فتح  يلو و  يصيح دلايو  يحّن دلبيو  ينوح سّري و  يبكي عيني اإت  
يلوقون اا يأارهم و  في بئر األع ا باا اكتسب  أي ي هؤالء اّقتين اا استحيوا عن هللا  مجاا  اقل  
ذللهم بأار ان عن ه إّنه ال إقه إاّل  ال يذافون عن هللا اّقتيو  يللي اقّشيطان في ص ورهمو  هويهم

ّتى ن ي ينا في تل  األّيام اسائل شد  حضر بيو  كّل إقيه قان اقّراجعينو  األارو  هو قه اقذلق
فوهللا قو حال  ثلل اقّساوا  واألرض قكان أسهل عن ي ان أن ارتّ  اقبصر إقى اا سئل  عنه 

سئل أح  هل هللا دا ر بأن يبّ   اقّنحاس باقّتهب أو اقيادو  و  فوعاري إّن هتا قاصيبة عظيم
شه  تق  ا بع  اّقتي يكن أّن اإلنسان يصير تراب  هل يا ذرى أ سئلو  باقّراا  أو اقّتهب باقّنحاس؟

كتق  ان اسائل اّقتي قم يحّب اقللم أن يجري على اساها فكيف على و  بعينه في كّل حين؟
 كانوا ان اقاشركينو  قهم باا اّتبعوا اقّشيطان باا وسوس في ص ورهم فّ  اا دّ ر فيها فأ  و  بيانها

سي اقاظلوم ر  على نفأو باا و و ان اسائلهم؟ وا ان ظنونهم؟ أبأّي بالئي أشكو أأشك ر     قم أ  و 
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غردوا في بحور األوهام على شأن اا أرا وا و  اقحلين؟ اع أّن  تعلم بأّنهم اا اّطلعوا على األار
كفروا باّقتي آانوا بع  اّقتي ظهر بكّل اآليا  و  كتق  سّوق  قهم أنفسهم أاراو  أن يذرجوا انها

 اقعليل اقل ير ان ق ى هللا اقاهيان 
 

شه  اا ور  على اقغالم ان اّقتين حفظناهم بأيا ي تو  ا ق ى اقعرشفياقي  كن  حاضر  
 فتى علّي ان  ون بّينةتي دام علّي وجا   بنفسي إقى أن أسنين وتشه  اقّ و  اقل رة في كّل شهور

 فبأّي ح يث يثب  إياانكم باهلل اوج كم فأتوا به ال كتاب انير دل يا دوم قو تجا قوا بآيا  هللاو 
كان في اقعراق إتا ذرج و  قاعرضين ان سّاي بحرف اقجيمان او  ال تكونّن ان اقّصابرينو 

إتا ظهر  غاب  تتحّر  طيور اقّليل ابأّن اقّشاس قاّ اقّنفاق كاا أذبرناكم ان دبل و  قسيف اقكتب
ان  ونه و  شيء في كتاب ابين علم كلّ و  األرضو  عن ه علم اقّساوا و  أذبركم هللا ان دبلباا 

ان عالها كّل ان وج  راويح اقّطهر  ان فعلها تاهلل يفرّ و  انهاكان هللا بريئا و  كفر و  اّقتي آان 
 عن شطر هللا ووج  نفحا  اقلايص ان هيكل د س انير 

 
اا اّطلع أح  على اا هي إاّل و  شح ان بحرهااا ساع  هتا ر و  ا بهافياقي  كن  اّطلع  

افتر  علّي و  نداا  على اإلعراض بع  اّقتي آاو  شيء بعلاه اقاهيان اقاحيط اّقتي أحاط كلّ 
باع  حّب و  اا كان  ان اقاستشعرينو  بتق  غرد  في بحر اقّنارو  باا كان  استطيعا عليه

 هللا بافتريا  نفسها تاهلل يستحي اقللم أن يتكر اا فعل  في جنب هللا اقعلّي اقعظيم 
 

 دل يا دوم ال تلتلوني بسيوف اإلعراض تاهلل إّني ستر  نفسي عنكم في سنين اتواقيا 
ن و  ينأرسلني إقيكم بسلطان ابو  نطلني باقحقّ أو  قكّن هللا أظهرنيو  ا أر   أن يعرفني أح او  ا 

ان و  باا جئتكم يّ  ل  قل  جائكم ان دبلي ع  و  قس  أنا أّو  اقاتنبينو  كان هتا جراي فاعفوا عّني



اثر حضرت هباءهللا، مرمحىت ارض اقدس –( ١سورة فتح )  

www.oceanoflights.org 

   اقانيراا تكّلا  إاّل باا أقلى اقّروح في ص ري اقاارّ و  انيع دبله احّا  رسو  هللا بكتاب عربيّ 
رّبي ألكون في كّل حين و  ا دل أيالاا  و  افي كّل يوم اّ عي  شأن  ان اقّناس ان اعترض بأّن  و 

إقى الام  اسئل هللا بأن يصع ني في كّل آن  و  قن أحّب أن أتوّدف على شأنو  على شأن ب يع
قّتكر ان  ون تق  قن يرض جوهر فؤا ي إن أنتم ان اقعارفين دل هتا او  أعلى عّاا كن  عليه

اّل د  أدااني هللا على الام قن ألي و  قم يكن اّني إاّل على شأئكم ي كّلاا يظهر انّ و  أنلصو  ا 
  يضطرب أفئ ة اقاوّح ين قئاّل  ريظهره هللا بأاره على د ر ال 

 
ان و  أنا باب اقعلمدا  و  بآيا  د س ب يع فاتكروا يا دوم حين اّقتي جائكم انل  اقبيان

إّني أنا اقلائم اقحّق اّقتي ا عظيم ثّم دا  واكتسب إثا   ي  ل  فل  افترى ع   يعتل  في حّلي فوق تق 
أّنها قاحّا  و  ةي  ق  و  أنا نلطة األ  كريم ثّم دا  عّل تكره بأّني  أنتم بظهوره وع تم في صحايف علّ 

تا ترّد  كينونا  عّ ة ان اقّنفو  شه تم في أقوقح هللا اقال  اقحكيمو  كاا ساعتمو  رسو  هللا وس ا 
أّنني أنا و  رّب اقعاقاينو  طلع عن اشرق اقل س بأّني أنا هللا ال إقه إاّل أنا رّبكمو  إتا شّق اقحجاب

ال و  اا اا اّتذت  قنفسي شريك  ا صا   ا وتر  ا فر   ا أح   ا واح   اّقتي كن  ان أّو  اّقتي ال أّو  قه إقه  
سأرسلّن إقى آذر و  ن ان أل  اآللا اقارسليو  نقل  أرسل  اقّنبّييو  اال نظير  و  اال ولير  و  اشبيه  

 اآلذرين 
 

بل فانظروا إقى انظر األكبر بعين اّقتي  ال تلتفتوا إقى شيءو  دل يا دوم ذافوا عن هللا
اا ثب  به إياانكم و  جعلها هللا آية عينه فيكم قتكونّن ان اقاتبّصرين ثّم انظروا إقى نفس اقّظهور

رساقة كّل نبّي  رأيتم اا ثب  بهو  اقّضال  اقابين إن وج تم اا بع  اقحّق إالّ و  تاهلل هتا دو  اقحقّ 
ال و  ال تظلاوا أنفسكمو  قو نحكم على اقّسااء حكم األرض اّتلوا هللا يا دومو  ي  ل  ّرضوا ع  تعإتا ال ت

ان اقجاهلين فوهللا يا  ال تكوننّ و  ال تلوقوا في حّق اقغالم اا ال أتن هللا قكمو  تكونّن ان اقّظاقاين
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كّل شأن في أّيام اّقتي  نصر  أار هللا فيو  اّتبع  اظاهر اقلبل كّلهاو  دوم اا أر   قنفسي أارا
ذفض  جناح اقّتسليم و  ذضع  قكّل نفس في اقبيانو  كان  اقوجوه استورة ذوفا ان اقّظاقاين

 اؤان سليم  قكلّ 
 

ن  الت را عليه إقى أن هّب  روايح باا ك أذوتي عن ورائهو  فوهللا يا دوم حفظ  أذي
نّلق  و  األّيامو  عّلاته في كّل اقّلياقيو  ارتفع  تكره بين اقعبا و  اقعّل عن شطر هللا اقالت ر اقل ير

د  نّلق  قه و  قم يكن أح  في اقبيان إالّ و  اا ال يحصيه أح  إاّل هللا اقاحصي اقعليم في تكره
 ه  بتق  كّل انصف أاين يشو  فيها أتكرّناه بأعلى اقّتكرو  أقواحا

 
أظهر  نفسه بكلاا  و  ا بين اقعبا قو كن  اشرد  و  فوهللا اّقتي ال إقه إاّل هو ستر  نفسي

أنتم يا األ اقبيان تشه ون بكّل و  األرضينو  قن يعا   بحرف انها عن  هللا اا ذلق بين اقّساوا 
ال فورّب  أار هللا؟ ان هل دّصر  فانصفوااقهوى إتا و  تق  قو ال يانعكم حجبا  اقّنفس

 اقعاقاين 
 

 فوهللا كن  بين األع اء في أّيام اّقتي كان  اقّنفوس اضطربة قنفسي ان جنو  اقّظاقاين
ّني أدبل  سهام األع اء بص ري قّئال يلع عليهم راي اقاشركين إتا فانصفوا هل اّقتي كان و  ا 

أو افتذار نفسه؟ ال فورّب اقعرش فعله هتا كاا شه تم يظّن في حّله حّب اقّ نيا أو أعالء تكره 
 اقعظيم 
 
كّلاا أري  أن أتكر يانعني شّ ة و  اقّلسانو    ور  علّي اا ال يتكر باقللموهللا يا دوم دف
ّن أذي قّاا رأى أّن و  رجفة أركانيو  حلن دلايو  بكائي يشه  بتق  اا يجري ان دلاي اقحلين وا 
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ذرج  عن بينهم إتا و  اا ذّيبه هللا عن تق اشتهر إساي بين األحباب أرا  دتلي فلّ و  ىاألار رد
نسبني في و  أرجع اقّظلم إقى نفس اقاظلوم اقفري و  كتب في حّلي اا استحيي أن أتكرهو  أذت اقللم

بذّطه اوجو ا في كلااته كلااته بكّل سوء قي ذل غّلي في ص ور اقااّر ين إتا يكون كلااته 
في هتا اقّسجن  ي  ل  يّطلع باا ور  ع  و  نظران أرا  أن ينظر فليحضر احضر اقغالم قيو  عن ي
يكون و  نسئل هللا بأن يوّفله على اقّص ق قينطق على اا شه  بعينهو  قل  شه  اقّسلاانو  اقبعي 

 ان اّقتين اا اشتروا غالم اقّص ق ب راهم كتب ع ي  
 

وبكي  على اّطلع  باا كتب في حّلي نح  في نفسي كنوح اقاضطّرين و  فلّاا شه  
قو أّن أاره الّ س ان أن يتغّير شيء و  ألّني عرف  باا ارتكب يضيع أار هللا بين اقّناساألار 

هم يضطربّن في اثل هته و  ال بّ  أن يكون بينهم ضعفاءو  وقكن قم يكن اقّناس على شأن واح 
ّنه قهو اقغفور اقّرحيم تاهلل اقحّق قو سف   اي أقف اّرة و  األاور إاّل ان عصاه هللا بسلطانه ا 

ّنه يفعل اا و  قكّن هللا دضى اا أرا و  كان عن ي أحسن ان أن يشتهر تل  األاور بين اقعبا ق ا 
سترناه قئاّل قكن و  ا باا في نفسه ان دبل في ا  األّيامقل  كن  عاقا  و  يحكم اا يري و  يشاء

هم يح ث اا يل  به أد ام اقاتوّهاين فلّاا ظهر انه اا ظهر أار  بأن أذبر اقّناس حفظا إلياان
أارناهم باا أاروا به في األقواح و  يكونّن ان اقذاسرين قتا أذبرنا اقعبا و  ألن ال يحبط أعااقهم

ينظروا اقّظهور بعين اقّظهور ال بعين و  ان ق ن انل  د يم قيطّهروا دلوبهم عن كّل اإلشارا 
 أح  ان اقااكنا  ألّنه قن يشه  إاّل بعينه اقالّ س اقبصير 

 
تا أكون اسجون  و  ال الامو  سي ان أارفوهللا اا أر   قنف ا تح  أي ي اقّظاقاين فيا هلل يا ا 

يلطع و  ال تكونّن ان اقغافلين إّن اّقتي كان بي ه سّكينو  ال تّتبعوا هواكمو  فانصفوا في أاري دوم 
ا أو حرا أو قو يظهر اقحّق في اقبيان أو في غيره أم كان عب   و  به رأس هللا يكتب في األقواح
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أكون ان اقاؤانين دل يا أّيها اقعب  إن تص ق في دوق  قم جا ق  و  ا إّني اّتبعهشي  سو ا أو حب
ّاا ظهر باقحّق؟ فأ  برهان  إن ادت اره هل رأي  ظهورا أعظم عو  د رتهسلطنته ثّم و  بآيا  هللا

تكتب و  تلتلهو  رهأن  ان اقّصا دين إّن اّقتي ظهر أظهر ان اقّشاس في وسط اقّلوا  أن  تكفّ 
شه  بكتبه كّل تي عين بصير فوهللا تلو  كاا داقوا علااء اقفردان حين اّقتي اتى علّي اا ي

اا أر نا إاّل اا و  اقبلوغ إقى فنائهو  كّنا آاال قلائهو  بسلطان ابين داقوا يا دوم أّن ننتظر ظهور هللا
ان هللا على تق  كو  قكن افتوا على هللا إقى أن دتلوه بظلم اا ظهر في اإلب اع شبههو  أرا  هللا قنا

أار هللا هم وأفواههم إاّل قيشتبهوا على اقعبا   اا ذرج باثل تل  اقكلاا  ان دلاعليم تاهللو  شهي 
 كانوا ان اقعاقاين و  قي  كان اقّناس اّطلعا على األارويضّلهم عن اقّسبيل فيا

 
شأن يتحّير أّي نا  على األار قتا نحّب بأن تستليم على و  فوهللا قّاا كان في دلبي حّب 

ان  ون  قو يعترض اقعبا  كاا اعترضوا و  تنظر إقيه بعين  اقانيرو  عنه كّل تي استلااة انيع
يأذتهم دهر رّبهم اقلّهار و  يغشيهم غبرة اقاو إّن رّب  قغنّي عنهم فسوف يعلاون حين اّقتي 

كانوا و  وة اقل ساا عن هم ان اقّ نيا إاّل ان تاّس  بعر و  اقلا ر اقل ير فسوف يفني هللا أنفسهم
اقّسااء ثّم اشرب انها على و  على صراط استليم دم على األار ثّم ذت كأس اقبها بين األرض

ن وج   دلب  و  اسم رّب  اقعلّي األعلى ذت لاام األار بلّوة  ال تكن ان اقّصابرينو  ا فاشربها الّ س  ا 
  ال تذف ان أح  ثّم انلطع عن اقعاقاينو  رّب 

 
رّب اقذالئق و  على ان يحّب  في هللا رّب و  ن أفق اقبلا علي اقبهاء اّقتي ظهر عو 
 اقحا  هلل رّب اقعاقاين و  أجاعين


