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 ن  مس   إ  ة ر  و  س   ه  ذ  ه  
 
 اير ش  ب   ي  م  ال  الع   ىل  ع   ون  ك  ي  ل   ل  ض  الف   وت  ر  ب   ج   ن  ا م  ن  ل  ز  ن     ق   لس  ر  ا امل

 
 ىهأ ب   الأ  ع  فأ ر  الأ  س  د  ق  الأ  ع  دأ ب  الأ  و  ه  

 
 

 انه مّث استقرّ طاعرتف بسلو  قّر ابللّ أ منإىل  ى البهاء تب من لكا  ذه
 الو  ل فيهز ن يسمع ما نإان كما  على  ما يستقيمه فيهو  س رفيع مقّر قعلى 
ا ذهيف  جتّلى اللّ ق  و  املنيع زيز الع ر لمة الّل املقتكصغاء  إن القلب عن ذأ  مينع 

 اذهيف  زنكايع ما   ب من  حأع  ميننات لئّل كاملمعلى  الّلوح ابمسه املرسل
 العاملي يفإلسم ا اذهور هظء  ا الّلوح مبذّّن جعلنا هإيع  الب كاملبار اإلسم 

ّّن  من ل امر أ دالعباإىل  همارسلنأو  قبل له الاّلذي  منه بعثنا الّرسل من قبلو 
ّّن  إو  ّنّ  رة من ل آخر له بق الاّلذي  آخرإىل  نرسلّن به الّرسلو  آمرين ّناكّّن  إو 
خلف حجاب  اظحمفو و  رة من قلم الق اور طالّلوح مس اذان هكو  ريندّنا قاك

لمات كه الذصور ه يف زراطّ حسن الأ على بعثناهو  ه ابحلقّ هرّنظأ ذإة العصم
 وتكمليف  هر رسلناظم كّّن جعلناإاإلسم  اذن اي هأي س املن ّ املشرق املق

إىل  ابحلقّ  كرفعناأو  مجعيأ من اخلليق  حأ حيصيه ما ال كرّن ل ّ قو  مساءاأل



  317-311 الصفحات ،4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى–هباءهللا  آاثر حضرة –امسنا املرسل  سورة

www.oceanoflights.org 

 ّل عوامل منكإىل   نرسل الّرسل كبو  ّل املرسليك  كلّ ظيف  لّ ظاستاّلذي  مقام
من الّرسل من و  ّن العارفيدّّن لعبا فضل من ل كرّنه ل ّ ا ما قذهو  كعوامل ربّ 

قناه بفضل طنأ منهم منو  حّجة مبيو  تابكب دالعباإىل  نرسلهو  نبعثه ابحلقّ 
 ير ر ق ملقتشيء  لّ كعلى   ّناكّّن  إو  ّنّ  من لاألمر  مةكهلمناه حأو  ّن من عن

ره  صيف  قنا الّروحطنمنهم من أو ةكل من امللئليه برسمنهم من أوحينا إو
مساء ّل األكهر  ظجعلناه مو كلذّل كهرّنه بظمنهم من أو يع س ب بربوات ق

جعلناه و مظعّنه بروح األ يّ أو  يكنس املشر دّهرّنه عن طو الّسماءو األرضبي 
فّضلنا  كلكذرّن له خي العاملي   ّ قو اخللقو األمر وتكمليف  هر نفسنا ملنظم

ون هؤالء جتّلينا دمن و مي ّن الفّضال القأو  ي بعض فضل من عنعلى  بعضهم
 مشسااإلسم  اذجعلنا هو ياألرضو الّسمواتيف  ّل منكعلى  اإلسم  اذهب

 اّل إ كلذيعرف  الو دالّشهو و من الغيب دّل الوجو كنوارها  ليستضيء من أ
ه ذه من جتّلي  حلن مينع أو  يمكن عليم ح وتوا بصر الّروح من لينهم أذالّ 

ما  دالعباعلى  نلقي كلكذنوارها  بي أو من جيعل حجااب بينه الّشمس إاّل 
م من رسل جتّلى عليهم كو يستبي سبل العرفانو وثر العرفانكإىل   يقّرهبم

ين ذّن الّ إونّن من الّشاعرين مثل كي سهم الأنفيف  نكلو ه الّشمسذجتّليات ه
ا ذجتّلى عليهم هو  هم رسل من عنأولئك  ارطقاألإىل  كلو هبون برسائل املذي
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منهم و يع الب زيز ه الّشمس املشرق العذر تقابلهم هل ق ىعلو  شأهنمعلى اإلسم 
ما كون من الغافلي  كيو نفسهيف  يفقه الو لواحهأيف  من حيمل رساالت اللّ 

ب اياإلو  هابذّ الأولئك يف  هم ابلچااپر ين يسّمون عنذّن الّ ون إ تشه
ونّن من كسهم يأنفيف  نكلو اير ّ اليف  ينشروهناو تابهكو حيملون آايت اللّ 

لن حيملواها بل و سهمأنفيف  لن يقبلوا كلذلعون بطّ م منهم لو يكو احملتجبي
 كلكذحي غفلتهم عنه  اإلسم  اذه أشرق عليهم جتّليو ين ونّن من اجلاهكي
حيمله  هاهبم ما الذّل كيف   لنا مع هؤالءرسإّّن أو العاملي كفضل ربّ  طحاأ
على و  ه من خفّيات رمحة رهّبم عليهمذهو وهنمديف كمن العارفي ف  حأ

جعلناهم و  سلتة املر كالّل ملئ  مسائهم عنأر ذكاليوم يأولئك  ّن املقرّبيدعبا
هر الّل هلم ظن يأإىل  ا الفضلذهيف  وننّ كي كولئأو  ين ّن املريدمبّشرات لعبا

يعّرفهم و انهطنّه خي املؤفي فسوف يبعثهم الّل بسله إ من عن ا ماهلم وععأ
انوا من العاملي لن كو اء ما عملواز س ج وس القدفر إىل  يبّلغهمو هر نفسهظم

هلمنا إّّن أو جر احملسنييضيع أ نّه الإو هدمن عبا  حالّل أجر أ  يضيع عن
 كتليف  اللّ  دراأهر منهم ما ظلياألمر  اذا هلدن يعّينوا عبامن قبل أب كامللو 

رته ملن  قيف  وننّ كم لتكرة ربّ  م قكنبّي ل كلكذمن انتشار آاثره   األاّيم
يقان عن هور مشس اإلظ  م عنكفأمروا رسلئأنتم  البيان كن اي ملو أاملوقني 
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نوار أبخيربّن الّناس و  اير ّ ّل الكيف   لواحهأو  هبوا بنبأ اللّ ذن يبحان أبمشرق السّ 
ار لتهّب روائح طشّل األكإىل   ن حيملوا آاثر اللّ بأوا هؤالء أبيع ن س ب ق

م حي  كلعرفان موجو اذنتنا هلطهر سلظم مكّّن جعلنا إو  العامليعلى  س الق
اّيم الّل أن ارتقبوا أ ياألرضو الّسموات كم عن ملكا خي لذهور اتلّل هظّ ال
يم اتلّل ظس مقّر عرش ع الق  مقعإىل  مكاستماع  وهنا مّث اسعوا بع جت يكل

م الّرمحن خلي عن كعرش ربّ  ي م بي يكقيامو ر الّسبحانطشإىل  مكتوّجه
خلوا حرم دمّث ا األاّيم كم عن فضل تلكسأنفحترموا  ن الم أكايّ إ ة الثّقليدعبا
يرفع و مكنتطم سلكيستح كلذم الّرمحن الّرحيم اتلّل بكوس جوار رمحة ربّ دالفر 
 كلذيف  مذكأيخو ظس حفي لواح قأعلى  مكمسائت أيثبو مكر ذكيعلو و مكر  ق

 م اللّ كمر أ كلكذمجعي  أ على األرض منعلى  مطكيسلّ و مكفضل ابرئ األاّيم
 الو األرضخارف ز م من  كهور مبا عنظّ حتتجبوا حي ال لّلوح لئّل ا اذهيف 

ن مسعتم إ ياألرضو الّسموات م مبا خلق بيكم عّما هو خي لكسأنفمتنعوا 
أنتم إن و  ه احملتجبيدعن عبا نّه لغنّ إو  مكعرضتم فلم فإن أكسنفنصح الّل فأل

ة املبّشرين حي كملئ  لواحه بيإنّه يرسل أو الّلوحيف  مرمت بهلن تفعلوا مبا أ
غفلتهم عنها  و مكم حي غفلتدكعبا ي يما إّّن نرسلها أبك  كلذم عن كغفلت
  حلن مينعه أ  ما يريعلى  ماكحا و ما يشاءعلى  را م مقتكربّ  انك  كلكذ
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من أنتم  نإ األرضو الّسمواتيف  عّما خلق يءه شز لن يعجو انهطعن سل
هور حبيث  ظّ اهر نفسنا حي الظمن م كلذّل كمسعتم  و مت ما شهكالعارفي  

هروا ظأ قاموا عليهم ابإلعراض إهّنمو اهنمطلم عن سلظّ اهر الظّلما منعوهم مك
يف  فّصلنا كلكذاملي  ظّ ابر الدع طقو لماهتمكباألمر  ثبتأو وادر م ما أاهنطبسل
 زنكخيرج ما  و ر عليهطر فيما سكّ يتفو وىب ملن يقرئهطفاألمر  سرارا الّلوح أذه

 بنا كما فعلوا امللو كتفعلوا   البهاء اليف  كيّها امللو أاي ن أ علم مني فيه من لئايل
لم ظقتله بو اهلواءاألمر يف  لكعّلق هياّلذي  العجم كمنهم ملو األاّيم كتليف 
س أنفقتل و  هل مأل العاليوس مّث أدهل الفر شياء مّث أّل األكت عليه  كب

 املييظّ ال ي يجعل أهلنا أسارى أبو موالناغار أو قرابتنا ويذات من دو  مع
يف  ي  ل  ع   دما ور  حيصين أ  حر أ مرّة اتلّل احلّق لن يق  مرّة بع حبسنو

 اير ّ عن ال يهلأمع  خرجنأ كلذ  ير مّث بع العليم الق يالّل احملص اّل الّسجن إ
 عاّندو الّروم كن قام علينا ملأإىل  ّنا فيهكو  ن مبيز خلنا العراق حبدأن أإىل 
ن أإىل  العجم كّن عليه جرى علينا ما استفرح به ملدا ور ذإو نتهطمقّر سلإىل 
 فعل بنا كلكذاحملّبي   ي ييلنا أذع فيه عن طانقاّلذي  ا الّسجنذهيف  خلناد
رجاء ما  كلذعلى  ه حنمو م قضاايهكعلينا من حم در الّل مبا ور كّّن نشن إكلو
 مكرفعنا أو  مكّنزز ّّن عاهره إظمو مسنا املرسلأن اي إ نّه هلو الغّفار الّرحيمإو ه عن
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 مكعن ابرئشيء  مكن ال يغرّنم أكايّ اء إمسوت األكمليف  اهرّنظم مكجعلنا و
ن أ ّي املتقونوا من كو م خافوا عن اللّ  كم عن موجكر ذكم ارتفاع كحيجبنّ  الو

م كنّ أل األاّيم كتليف  ما فعلوا املراايك  يتفعلوا بنفس الاإلسم  اذاي مرااي ه
شباح لأل يمن الّشاعرين هل ينبغأنتم  نإ ية من قلمدرابعثتم إبو يمر خلقتم أب

 يخلقت هبا ال فو نفساّلذي   تعرتض عليها بعأو  نوار الّشمسر أكن تنأب
اعرتاض كعرتاضهم عليها  إو عراضهم عن الّشمسإّن إو ير الق زيز املهيمن الع

انوا آبايت كمثل لعّل الّناس   دمثّلنا للعبا كلكذو كرائحة املسعلى  اجلعل
 يلن مينعها عن البغو لّل ربّهمن لن يبّلغ نفسه رساالت او رهّبم ملن املوقني

ون من كيو اإلسم اذه األلواح إنّه حملروم عن جتّلييف  ما هنى عنهو  الفحشاءو 
 طليحي دم مّث بّلغوا العباكم رساالت ربّ كسأنفهل البهاء بّلغوا أن اي أ احملرومي

ا الفضل ذم عن هكسأنفحترموا  ن الم أكايّ إ العامليعلى  م رساالت اللّ كب
مرت من أالّناس مبا  مّث بّلغ  كقم عن رق  يّها العبأ نت ايأ كنّ إو  نع املنيعماأل
املني  زيز الع كوجه ربّ إىل  رظمّث ان  حأإىل  رظتنال و  الّرمحن الّرحيم كن ربّ  ل
 ا الّرضوانذلنا هزّ ّّن نإ عن العاملي اغنيّ  كنفس  ونه لتشهدعن  كف بربّ كفا 
ع طرين فانقكون من الّشا كتو  كر ربّ كتشو  ليهمبا عو  ر فيهكّ لتف كليإ رسلناهأو 

لي مّث اجتمع كّ ن من املتو كو  موراأل لّ كيف   خرفها مّث استعن ابللّ ز و نيا ّ عن ال
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فق الّلسان بصمصام لع عن أطن اأ ن من احملسنيكو  كمر ربّ أعلى  الّناس
ا دخممو  كت نفس ن وجإو ياألرضو بي الّسموات حلنعلى  البيان مّث غنّ 

برار من قلوب األ كب بذاملختار لتستج كه الّنار ابسم ربّ ذاشتعل من هف
 يليستشف الّشايف يابمس عليل فاستشف كت نفس جو ن إو  ّن املقرّبيدعبا
 كعليو  ون من العامليكلت به كمرّنأو  كرّن ل ّ ق كلكذعليل  و  ّل مريضك  كب
  ّن املوقنيدمن عبا كمن مععلى و  هبىاأل يابمس كار ربّ و نأ

 


