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هذه سورة إمسنا املرسل ق ن زلنا من جب روت الفضل ليكون على العالمي بش ريا
هو الأب أدع الأقدس الأرفأع الأب أهى

استقر
هذا كتب من ل ى البهاء إىل من أ ّقر ّ
ابلل واعرتف بسلطانه مثّ ّ
مقر ق س رفيع وفيه ما يستقيمه على ما كان إن يسمع ما نزل فيه وال
على ّ
الل يف هذا
الل املقت ر العزيز املنيع وق جتلّى ّ
مينع أذن القلب عن إصغاء كلمة ّ
لئل مينع أح من ب ايع ما كنز يف هذا
اللّوح ابمسه املرسل على املمكنات ّ
اإلسم املبارك الب يع إ ّّن جعلنا هذا اللّوح مب ء ظهور هذا اإلسم يف العاملي
الرسل من قبل الّذي ال قبل له وأرسلناهم إىل العباد أمرا من ل ّّن
ومنه بعثنا ّ
الرسل إىل آخر الّذي ال آخر له بق رة من ل ّّن وإ ّّن
وإ ّّن كنّا آمرين و ّ
نرسلن به ّ
كنّا قادرين وكان هذا اللّوح مسطورا من قلم الق رة وحمفوظا خلف حجاب
ابحلق وبعثناه على أحسن الطّراز يف صور هذه الكلمات
العصمة إذ أظهرّنه ّ
املشرق املق ّ س املني أن اي هذا اإلسم إ ّّن جعلناك مظهر رسلنا يف ملكوت
ابحلق إىل
األمساء وق ّ رّن لك ما ال حيصيه أح من اخلليق أمجعي وأرفعناك ّ
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الرسل إىل ك ّل عوامل من
مقام الّذي استظ ّل يف ظلّك ك ّل املرسلي وبك نرسل ّ
الرسل من
عوامل ربّك وهذا ما ق ّ رّنه لك فضل من ل ّّن لعبادّن العارفي ومن ّ
حجة مبي ومنهم من أنطقناه بفضل
نبعثه ّ
ابحلق ونرسله إىل العباد بكتاب و ّ
من عن ّن وأهلمناه حكمة األمر من ل ّّن وإ ّّن كنّا على ك ّل شيء ملقت ر ق ير
الروح يف ص ره
ومنهم من أوحينا إليه برسل من امللئكة ومنهم من أنطقنا ّ
بربوات ق س ب يع ومنهم من أظهرّنه بك ّل ذلك وجعلناه مظهر ك ّل األمساء
السماء وط ّهرّنه عن دنس املشركي وأيّ ّنه بروح األعظم وجعلناه
بي األرض و ّ
فضلنا
مظهر نفسنا ملن يف ملكوت األمر واخللق وق ّ رّن له خي العاملي كذلك ّ
الفضال الق مي ومن دون هؤالء جتلّينا
بعضهم على بعض فضل من عن ي وأّن ّ
السموات واألرضي وجعلنا هذا اإلسم مشسا
هبذا اإلسم على ك ّل من يف ّ
الشهود وال يعرف ذلك إّال
ليستضيء من أنوارها ك ّل الوجود من الغيب و ّ
الروح من ل ن عليم حكيم ولن مينع أح من جتلّي هذه
الّذينهم أوتوا بصر ّ
الشمس ّإال من جيعل حجااب بينه وبي أنوارها كذلك نلقي على العباد ما
ّ
يقرهبم إىل كوثر العرفان ويستبي سبل العرفان وكم من رسل جتلّى عليهم
ّ
الشاعرين مثل إ ّن الّذين
ونن من ّ
جتلّيات هذه ّ
الشمس ولكن يف أنفسهم ال يك ّ
يذهبون برسائل امللوك إىل األقطار أولئك رسل من عن هم وجتلّى عليهم هذا
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الشمس املشرق العزيز الب يع ومنهم
اإلسم على شأهنم وعلى ق ر تقابلهم هلذه ّ
الل يف ألواحه وال يفقه يف نفسه ويكون من الغافلي كما
من حيمل رساالت ّ
يسمون عن هم ابلچااپر أولئك يف ال ّذهاب واإلايب
تشه ون إ ّن الّذين ّ
ونن من
حيملون آايت ّ
الل وكتابه وينشروهنا يف ال ّ اير ولكن يف أنفسهم يك ّ
احملتجبي وكم منهم لو يطّلعون بذلك لن يقبلوا يف أنفسهم ولن حيملواها بل
ونن من اجلاه ين وأشرق عليهم جتلّي هذا اإلسم حي غفلتهم عنه كذلك
يك ّ
أحاط فضل ربّك العاملي وإ ّّن أرسلنا مع هؤالء يف ك ّل ذهاهبم ما ال حيمله
أح من العارفي فكيف دوهنم وهذه من خفيّات رمحة رّهبم عليهم وعلى
الل ملئكة املرسلت وجعلناهم
املقربي أولئك اليوم يذكر أمسائهم عن ّ
عبادّن ّ
الل هلم
ّ
ونن يف هذا الفضل إىل أن يظهر ّ
مبشرات لعبادّن املري ين وأولئك يك ّ
يعرفهم
أعماهلم وع ا من عن ه إنّه خي املؤفي فسوف يبعثهم ّ
الل بسلطانه و ّ
مظهر نفسه ويبلّغهم إىل فردوس الق س جزاء ما عملوا وكانوا من العاملي لن
الل أجر أح من عباده وإنّه ال يضيع أجر احملسني وإ ّّن أهلمنا
يضيع عن ّ
الل يف تلك
امللوك من قبل أبن يعيّنوا عبادا هلذا األمر ليظهر منهم ما أراد ّ
ونن يف ق رته ملن
األايم من انتشار آاثره كذلك ّ
ّ
نبي لكم ق رة ربّكم لتك ّ
املوقني أن اي ملوك البيان أنتم فأمروا رسلئكم عن ظهور مشس اإليقان عن
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الل وألواحه يف ك ّل ال ّ اير وخيرب ّن النّاس أبنوار
السبحان أبن يذهبوا بنبأ ّ
مشرق ّ
لتهب روائح
ق س ب يع نبأوا هؤالء أبن حيملوا آاثر ّ
الل إىل ك ّل األشطار ّ
الق س على العاملي وإ ّّن جعلناكم مظهر سلطنتنا هلذا ولعرفان موج كم حي
الل
السموات واألرضي أن ارتقبوا أ ّايم ّ
الظّهور ّ
اتلل هذا خي لكم عن ملك ّ
اتلل
مقر عرش عظيم ّ
لكي جت وهنا مثّ اسعوا بع استماعكم إىل مقع الق س ّ
الرمحن خلي عن
ّ
السبحان وقيامكم بي ي ي عرش ربّكم ّ
توجهكم إىل شطر ّ
األايم مثّ ادخلوا حرم
عبادة الثّقلي إ ّايكم أن ال حترموا أنفسكم عن فضل تلك ّ
اتلل بذلك يستحكم سلطنتكم ويرفع
الرحيم ّ
الرمحن ّ
الفردوس جوار رمحة ربّكم ّ
ق ركم ويعلو ذكركم ويثبت أمسائكم على ألواح ق س حفيظ وأيخذكم يف ذلك
الل
األايم فضل ابرئكم ويسلّطكم على من على األرض أمجعي كذلك أمركم ّ
ّ
لئل حتتجبوا حي الظّهور مبا عن كم من زخارف األرض وال
يف هذا اللّوح ّ
السموات واألرضي إن مسعتم
متنعوا أنفسكم ّ
عما هو خي لكم مبا خلق بي ّ
لغن عن عباده احملتجبي وأنتم إن
نصح ّ
الل فألنفسكم فإن أعرضتم فلكم وإنّه ّ
املبشرين حي
لن تفعلوا مبا أمرمت به يف اللّوح وإنّه يرسل ألواحه بي ملئكة ّ
غفلتكم عن ذلك كما إ ّّن نرسلها أبي ي عبادكم حي غفلتكم وغفلتهم عنها
كذلك كان ربّكم مقت را على ما يشاء وحاكما على ما يري لن مينعه أح
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السموات واألرض إن أنتم من
عن سلطانه ولن يعجزه شيء ّ
عما خلق يف ّ
العارفي كما شه مت ومسعتم ك ّل ذلك من مظاهر نفسنا حي الظّهور حبيث
كلّما منعوهم مظاهر الظّلم عن سلطاهنم وقاموا عليهم ابإلعراض ّإهنم أظهروا
فصلنا يف
بسلطاهنم ما أردوا وأثبت األمر بكلماهتم وقطع دابر الظّاملي كذلك ّ
هذا اللّوح أسرار األمر فطوىب ملن يقرئه ويتف ّكر فيما سطر عليه وخيرج ما كنز
فيه من لئايل علم مني أن اي أيّها امللوك يف البهاء ال تفعلوا كما فعلوا امللوك بنا
األايم ومنهم ملك العجم الّذي علّق هيكل األمر يف اهلواء وقتله بظلم
يف تلك ّ
بكت عليه ك ّل األشياء مثّ أهل الفردوس مثّ أهل مأل العالي وقتل أنفس
مع ودات من ذوي قرابتنا وغار أموالنا وجعل أهلنا أسارى أبي ي الظّامليي
احلق لن يق ر أح أن حيصي ما ورد علي يف
اتلل ّ
مرة ّ
مرة بع ّ
وحبسن ّ
الل احملصي العليم الق ير مثّ بع ذلك أخرجن مع أهلي عن ال ّ اير
السجن إّال ّ
ّ
الروم ودعاّن
إىل أن أدخلنا العراق حبزن مبي وكنّا فيه إىل أن قام علينا ملك ّ
مقر سلطنته وإذا وردّن عليه جرى علينا ما استفرح به ملك العجم إىل أن
إىل ّ
السجن الّذي انقطع فيه عن ذيلنا أي ي احملبّي كذلك فعل بنا
دخلنا يف هذا ّ
الل مبا ورد علينا من حمكم قضاايه وحنم ه على ذلك رجاء ما
ولكن إ ّّن نشكر ّ
الرحيم أن اي إمسنا املرسل ومظاهره إ ّّن عززّنكم وأرفعناكم
عن ه وإنّه هلو الغ ّفار ّ
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يغرنكم شيء عن ابرئكم
وجعلناكم مظاهرّن يف ملكوت األمساء إ ّايكم أن ال ّ
الل وكونوا من املتق ّي أن
وال حيجبنّكم ارتفاع ذكركم عن موج كم خافوا عن ّ
األايم ألنّكم
اي مرااي هذا اإلسم ال تفعلوا بنفسي كما فعلوا املرااي يف تلك ّ
الشاعرين هل ينبغي لألشباح
خلقتم أبمري وبعثتم إبرادة من قلمي إن أنتم من ّ
الشمس أو تعرتض عليها بع الّذي خلقت هبا ال فو نفسي
أبن تنكر أنوار ّ
الشمس وإعرتاضهم عليها كاعرتاض
املهيمن العزيز الق ير وإ ّن إعراضهم عن ّ
لعل النّاس كانوا آبايت
اجلعل على رائحة املسك وكذلك مثّلنا للعباد مثل ّ
رّهبم ملن املوقني ومن لن يبلّغ نفسه رساالت ا ّلل ربّه ولن مينعها عن البغي
والفحشاء وما هنى عنه يف األلواح إنّه حملروم عن جتلّي هذا اإلسم ويكون من
احملرومي أن اي أهل البهاء بلّغوا أنفسكم رساالت ربّكم مثّ بلّغوا العباد ليحيط
الل على العاملي إ ّايكم أن ال حترموا أنفسكم عن هذا الفضل
بكم رساالت ّ
األمنع املنيع وإنّك أنت اي أيّها العب قم عن رق ك مثّ بلّغ النّاس مبا أمرت من
الرحيم وال تنظر إىل أح مثّ انظر إىل وجه ربّك العزيز املني
الرمحن ّ
ل ن ربّك ّ
الرضوان
فاكف بربّك عن دونه لتشه نفسك غنيّا عن العاملي إ ّّن نّزلنا هذا ّ
الشاكرين فانقطع
وأرسلناه إليك لتف ّكر فيه ومبا عليه وتشكر ربّك وتكون من ّ
ابلل يف ك ّل األمور وكن من املتوّكلي مثّ اجتمع
عن ال ّ نيا وزخرفها مثّ استعن ّ
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النّاس على أمر ربّك وكن من احملسني أن اطلع عن أفق اللّسان بصمصام
السموات واألرضي وإن وج ت نفسك خممودا
البيان مثّ ّ
غن على حلن بي ّ
فاشتعل من هذه النّار ابسم ربّك املختار لتستجذب بك قلوب األبرار من
الشايف ليستشفي
املقربي وإن وج ت نفسك عليل فاستشف ابمسي ّ
عبادّن ّ
بك ك ّل مريض وعليل كذلك ق ّ رّن لك وأمرّنك به لتكون من العاملي وعليك
أنوار ربّك ابمسي األهبى وعلى من معك من عبادّن املوقني
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