
   ١٤٣ -  ١٣٩  صفحه ،٨٣ ، شمارهمجموعه صد جلدى –بهاءاهلل  تحضر – حفظه سور

 ١

  ﴾ بهىهو الباقي اال﴿ 
  

 آياتهو ا باهللهم أقّروآية ذكره للّذينو ٕانّه لتنزيل من اهللو مني الّروحههذا كتاب يذكر فيه ما أل
 األرضو في الّسمواتاهلل راط لص ٕاّن هذاو ال يزيد المشركين ٕاّال خسران مبينو يهديهم ٕالى الّصراطو
لوح المشهود و لمن في جبروت األبهىة المخزون صحيفو الخلقو كتابه المكنون لمن في ملكوت األمرو

أن يا مأل األرض  وسعت رحمته العالمينو خلقه به تّمت نعمة اهلل علىو رض أجمعيناأل لمن على
أن اعملوا بما أمرتم به في الكتاب ثّم اجتنبوا  ال تتّبعوا سبل األرذلينو اسمعوا ما يعلّمكم اهلل في األلواح

الّسجن ٕاذا دخلنا و بما نّزل عليكو قتدار قالوا آمنّا باهللإ و وجدونا على سلطنة الّذين ٕاذاالمفسدين  لسب
لن يعزب عن علمه من و قاهر فوق بريّتهو كانوا من المشركين قل اهلل غالب على خلقهو كفرواو أعرضوا
وتيتم من ما أ يذهبنّ و د الّذي لن يمحو اهلل آثارهآيات اهلل بعب بكّل نفس رقيب قل أتكفرونٕانّه و شيء

ال تكفروا بحّجته الّتي بها عرفتم صراط و ال دليل اتّقوا اهلل يا قومو ٕاذا لن تجدن ألنفسكم سبيالاآليات 
في أنفسكم خرجنا عن حسد و أمر اهللغفلة عن  نّا لّما وجدناكم علىإ  يا قوماهلل الملك العزيز القدير قل 

 بين العبادٕاعزازه و تكبّن ما يضيع به حرمة األمرال ترو مقاعدكمبّدلنا قميصنا لتستريحوا على و بينكم
افتريتم على جمال الّرحمن بما أوحى الّشيطان و أنتم ما استحييتم في أنفسكمو كذالك كنّا من العالمينو

 األرضينو تعنكم أهل الّسموا به ءتبرّ  من قلمكم ماو جرى منكمو ترينكنتم من المفو في أنفسكم
عن مشرق أرسلني و مطّهرا عّما سواهو ذي جعلني اهلل مقّدسا عن كّل األشياءبكّل شّر بعد الّ  نسبتمونيو
ال و كونوا من المتّقينو تحاربوا معهبمظهر نفسه ال و ن ال تؤمنوا بهس بسلطان مبين قل خافوا عن اهلل إ قدال

بهم ٕالى أن  كفرواو مظاهر األمر عرضوا عنأل الّذينهم ال تسلكوا سبو تنسبوا ما في أنفسكم ٕالى نفس اهلل
  قتلوهم بظلم عظيم 
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أخذهم بقهر من و غضب اهلل عليهم قوماال تتولّوا و أنتم تجنّبوا عن مثل هؤالءالبها  أن يا أهل
ن هذا الّركن الّشديد ممن اآلرضائه ثّم استقّروا مقّر و رضوان اهلل ٕانّه ألشّد المنتقمين أن أسرعواو عنده

سمعهم في و اء عن ذكريكانت أعينهم في غطو فروا بكّل اآلياتٕايّاكم أن ال تقّربوا ٕالى الّذينهم ك
 نبات عن هامدةالقلوب أرض  وجدنالّما  االبديع قل ٕانّ المنزل المقّدس  حجبات عن ٕاصغاء كلماتي

يا كريم أن ادخلوا زوج  أنبتت من كلّ و زيّنتو سحاب الفضل ما اهتّزت بهالحكمة ٕاذا أنزلنا من و العلم
من بدايع ال تحرموا أنفسكم عّما قّدر لكم و الجنان الّرضوان الّذي ظهر على قطب هذا فيمأل البيان 

أهديكم سبل المقّربين فمن و ألهمني اهلل بفضلهأذّكركم بما و آياتهو ما أنا ٕاّال عبد آمنت باهللو لم منيعع
   ما علّي ٕاّال البالغ المبينو من أعرض فلهاو أقبل ٕالى اهلل فلنفسهو آمن به

  
أرفعنا و رّب العالمينو روحي ألمر اهلل ربّيو م فواهلل الّذي ال ٕاله ٕاّال هو ٕانّي ألنفقت نفسييا قوو

بكلماته ثّم لّضّراء ثّم أيدي المشركين كذالك حّقق اهلل األمر يادي اأألمر ٕالى مقام الّذي انقطعت عنه ا
شرقت عن أفق البيان من طمينان أما شهد بأّن شمس اإلٕاّن أخي لّما و نعمل المفسدي بطلو بسلطانه

قام بالمحاربة و الكتمانو خرج عن خلف الّستر هذا الغالم الّذي قام على قطب األكوان بطراز الّرحمن
صر ٕاذا نّزل جنود النّ  الهوىو علّي بما أمره النّفس كان من المحاربين ٕالى أن أفتىو على جمال الّسبحان

بسلطان  نصرنيو الحّق حفظني اهلل بها بو زّ الع عن أفقطاليع الحفظ  ظهرتو عظيم عن جهة عرش
يما شاء ٕاذا خاسئا فو رادّما إٔانّه لّما وجد نفسه خائبا عو قريبعلى المحسنين كان نصره و قتداراإلو القدرة

بما ورد الّشهود و بكت كّل الوجود من الغيبو في ملكوتها بذالك اضطربت كّل األسماو بمكر أخرىقام 
علّي شهيد فلّما وجدناه على ما هو عليه خرجنا عن بينهم وحدة متّكال على و كان اهلل عليهو على نفسي

ٕانّه لّما شهد بأّن األمر اشتهر بين الّذينهم آمنوا من هؤالء المهاجرين كتب ٕالى البالد و اهلل المقتدر القدير
مكتفأ  كان فياليت األنامالغالم قي قلوب بغض لك ابذ ذكر فيها ما ارتكبه في نفسه ليدخلو ألواحا
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اشتكى من الغالم عند كّل نفس ليشتبه األمر على  بعد ذلكو يكون من المستريحينو بذالك في نفسه
  حرمة اهلل المقتدر العلّي الحكيم و بذالك ضيّع حرمتيو العباد

  
قد عاشر و لّصادقينكونوا من او الخالصتكلّموا بالّصدق و أنتم يا مأل البيان فانصفوا في أنفسكم

ٕانّه  من أعرض عنهماو فقد فاز بكّل الخير ركم واّطلعتم بسجيّتي هل شهد أحد منّي ما يكّدر بهمعي أكث
أمره و ة اهلليتغيّر بمشي ذالك من دونو ذي لن يتغيّر بدوام اهللهذا من عرفان الّ و هال يعدو لن يذكر عند اهلل

 األرضو عّما خلق بين الّسموات ٕايّاكم أن ال تحتجبوا حين الّظهور بشيء الورقاء ثّم أغرد كذالك نطق
كانوا مّمن جعل نفسه و بها منعوا عن مقّر التّفريدو ال تكونوا من الّذينهم احتجبوا بحجبات التّحديدو

األرض عن و ي الّسمواتمن فاء اهلل دعوا كّل أن يا أحبّ  فّر عن رحمته ثّم بعدو ء اهللا عن لقامحروم
في و األمرو شيء بأمر من عنده ٕانّه ما من ٕاله ٕاّال هو له الخلق اهلل الّذي خلق كلّ  ورائكم أولم يكفكم

سلطانه و برهانه ثّم بعظمتهو ٕاّن الّذينهم كفروا بآيات اهلل حّددمينزلها على قدر كّل شيء  قبضته مقادير
 مّس ٕان احفظوا يا قوم أنفسكم عن ممّدد  دعم شأن عند اهلل فسوف يعّذبهم فيأولئك لم يكن لهم 

 أن اعتصموا بفضل اهللقعدوا على كّل شيء سبل مرصد و في األرضٕانّهم انتشروا و مظاهرهو الّشيطان
ينصر و رحمته ليحفظكم عن جنود اإلعراض ٕانّه ما من حافظ ٕاّال هو يحفظ من يشاء بسلطان من عندهو

ما و انعلم ما كو األرضو لم الّسمواتعنده عو عن علمه من شيءالّذينهم آمنوا بجنود مجنّدة لن يعزب 
  ال ينفد و ما قّدر فيه ال يبيدو صبع القضابإيكون في كتاب رقم 

  
ٕاذا استشرق عليكم شمس البها عن أفق الكبريا في أيّام ربّكم العلّي و آياتهو يا قوم آمنوا باهلل
تابه كو سجد ثّم اعلموا بأّن كلّما أمرتم به في آثار اهللو كونوا مّمن خضعو سّجدا هلل األعلى خّروا بجوهكم

ٕانّه لغنّي عن كّل من في و األولىو ينتفع به أنفسكم في اآلخرةاتّباع أوامره هذا ما و نفسهفي عرفان 
اإلمكان شيء أحلى من ذكر ربّكم هل خلق في  يذكر ويشهدما  عن كلّ  مقّدسو األرضو الّسموات
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ال تمّسكوا بكّل و كر األعظمبذ نسواآو ٕاذا انقطعوا يا قوم عن كّل األشياء نفس البهافوال  العلّي األعلى
تّخذوا ألنفسهم  تكونن من الّذين افّصلنا لكم اآليات لئّال و كذالك بينّا لكم الحّق  عندمشرك كفر باهلل ثّم 

ّمن يكونن مو يقومّن على اإلعراض لى شأن لو يلقي عليهم الّروح ما لم يكن عندهمليه عاعتكفوا عو أمرا
فضل ليكون الو يقّربه ٕالى معين الحكمةو الجهل ما يحفظه عن رميمن يشاء م ألحد قل اهلل يعلّ و كفر

    مّمن عرف ربّه ثّم حمد
  

 اآلداب ثّم العفوو هياكلكم بأثواب العلمو خالق اهلل ثّم زيّنوا أنفسكمبأ تخلّقواقل يا قوم 
ال و فارضوا بهنيا أنتم دّ الو الّدين فيٕاذا أوتي أحد شيء و سننهو ا على أمر اهللكونوا متّحدو اإلنصافو

يكن  لمو الّذينهم يستقربون ٕاليه الحسد نار يحترق بها الحاسد أّوال ثمّ  الحسد ٕانّ و تكونّن من أهل البغي
يا قوم فارضوا بما و ورد على جمال القدم ثّم شهدبما  يوقن بذالك كّل من اّطلعو حّر منهافي األرض نار أ

ال تكونوا مّمن عرف نعمة و سحاب الفضل مائدة العلم عليكم من نّزلقضي من لدى اهلل ثّم اغتنموا بما 
أحد ٕاّال اهلل الّذي أحصى كّل عّدتها  علّي من سيوف الحسد ما ال يحصياهلل ثّم اجحده تاهلل قد ورد 

أشركوا في و ما يخفي صدور الّذينهم كفرواو ٕانّه لهو العالم بالحّق يعلم ما يخطر في قلوب العبادو شيء
  ألبد د اأزل اآلزال ٕالى أب

  
لتشهدوا صنع اهلل  رمدو كّل حجبالحسد ثّم أنظاركم عن و قّدسوا يا قوم صدوركم عن الغل

شمس  كذالك أشرقت عن أفق التّبيان دالمج ّل شيء في هذا اللّوح المقّدس المطّهرالّذي اتقن خلق ك
 هو الواحد الفرد الوتر األحد جهركم بأنّه ال ٕاله ٕاّال و كمرّ في ستشهدوا و ل الحّق البيان لتعرفوا سبو الحكمة

  سجدو كانوا مّمن ركعو الّذينهم أخذوا كتاب اهلل بقّوة من عنده علىو البها عليكو العزّ و الّروحو مدالّص 
  


