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 ى ه  ب   ال   ق  ف  أ   ف   يز  ز  الع   و  ه  

 ىه  ب   ال   ي   ل  الع   ه  س   ب  
  
 

محن ذن الرّ نسان إبرة اإلور من سدذكر هللا على هيئة الّنار يف هيكل النّ 
 نّ أو  له إاّل هوإه ال نّ أبينطق ابحلّق و  قطب اجلنان ابحلّق مشهودا قد كان يف

طلعة و  ّر البطون يف غيب العماسو  علىاملأل األمر يف األ هذا اجلمال جلمال
صر عظم يف م  اسم األو  دم يف مداين البقاهيكل الق  و  ءادهور يف ملكوت الب  الظّ 
ن اي مأل البيان خافوا عن أقدس حمبواب  مجال املشهود على هيكلو  ناالسّ 
 القدس بسلطان كان على احلقّ  تى على ظللأال حتتجبوا عن اّلذي و  بحانالس  

مامه جنود أ يفو  مسااأل ينه ملكوت هللا مّث عن يساره جربوتعن مي يميشو  مبينا
ن اتّبعوا مجال أيطان الشّ  ال تّتبعواو  حكمهو  ن اتّبعوا اي قوم أمر هللاأعّز قواي 

 ال تكوننّ و  من عنده مرخلقكم أبخافوا عن هللا اّلذي و  محن يف تلك األاّيمالرّ 
شطر القدم  حى إليك عناستمع ما يو  نأمحد أن اي أثيما أّبارا ج يف األرض

محن على عرش عّز استوى مجال الرّ  بديّة اّليت فيهازلّية األعلى بقعة املباركة األ
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 كوانينقطعك عن األو  ضوانمحن إىل عرش الرّ عظيما لتجذبك نغمات الرّ 
بذلك خبريا  ن تكونإّن هذا من فضل هللا عليك إو  يطّهرك عن دنس األرضو 
 سلطانو  خرق حجبات الوهم بقدرة من عندانأن استقم على أمر موالك مّث أ

مجيعا قل اليوم لن  لو حياربك كّل من على األرضو  حدأال ختف من و  من لدانّ 
 برهاينو  بعد حّب األرض إاّل و  هل الّسمواتألو يقوم بعبادة و  ءيش حداأينفع 

شارات عن ورائك وضع كّل اإلقلم عّز عليما دع كّل  من يما جير و  يقيام
ّنك أن ت إو  ميناأساحة قدس املنري إىل  توّجه بوجهو   ت قدمكالالت حتالدّ 

  انّ العرش حني غفلتك عنه أل كن ت جالسا يف مقابلةو  دخل ت بقعة الفردوس
مّت ت امليقات فلّما  لف حجابأخلف سبعني ا ساترا وجهنا يف تلك األاّيم كنّ 

بلقاء فزت  عظيما فهنيئا لك اي عبد مبا ظهران الوجه بسلطان كان على احلقّ أ
 جتّلى عليك مجال القدم عنو  صفىحلى بسمعك األمسع ت نغماته األو  هللا

نظرة منك إىل وجه هللا رّبك لكان  نوار قدس بديعا اتهلل احلقّ ميني العرش أب
لك لسان هللا عن خلف خباء يشهد بذو  األرضو  عن كنوز الّسموات خريا لك
ه  نّ خرى ألأ  حلى مرّة األنغماته  ذانك لتسمعأ  عليما طّهر  ن أن ت بذلكإالقدس 

منظر هيكلك عن حجبات البشر مّث عرّج إىل  سكان ابحملسنني قريبا قدّ 
العاملني  ر  ظ  ن  أ  سا عن جعله هللا مقدّ و  نوارء األيفيه تستضاّلذي  كرب مقرّ األ
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األمر  يكذلك قضو  هعرش حبّ  استقّر علىو  مجيعا إاّل من دخل يف ظّل رمحته
ضوان عباد اّلذين محن عن جهة الرّ الرّ  اطب لسانمن لدن عزيز حكيما إذا خي

 يتوبّن إليهو  ا فّرطوا يف أمر هللاعمّ  يرجعنّ و  ومهم آمنوا ابلبيان لعّل يقومّن عن النّ 
ن ال لواح أباأل كلّ   ناكم يفوصيّ  م  أ  البيان  ن اي مألأيقول و  ه كان تّوااب رحيمانّ إو 

عرضتم عن أ م  ل  ما ف  السّ و  ضاألر  ا خلق يفء عمّ يهور بشتتمّسكوا يف حني الظّ 
مأل الغفال لنعلم ما منعكم  خرى إذا تبّينوا اياأل   يقميص ظهور هبى يف األ مجايل

نذرانكم اب ال تّتبعوا أ ام  أ  و  فق القدس مشروقاأكان عن عن هذا الفضل اّلذي  
على ظلل من  محنكم الرّ ربّ  يتأيو هويكم حني اّلذي تنشّق فيه مسوات األمر

كنتم على و  ايتهكفرمت آبو  عرضتم عن لقائهأ م  ل  تى يومئذ ابحلّق ف  أا فلمّ  الغمام
 يذكفر ابلّ و  مسائناأمنكم من احتجب ابسم من و  شفا حفرة من الّنار موقوفا

عرض عن أو  منكم من متّسك حببل هويهو  عقابه منقلباأكان على و  آمن به
كان نفس و  لىعفيق األمن الرّ  كذلك شهدانو  مثويهو  ليه منقلبهإ يذمجال الّ 

 ين آمنتم بنفسإ ن اي مأل البيان اتهلل احلقّ أ ؟؟؟؟؟ داشهي قولأعلى ما  احلقّ 
قد نزّل ت  هذه آاييت مجايل فو اييتكنتم موقنا آب  نإو  اتهلل قد ظهر ابحلقّ 

ال و  مبا عندكم ال تدحضوا احلقّ و  هللا ا خافوا عنعليّ  ابلفضل من جربوت اسم
حسن أا لنزّل ت على نّ إو  هللا ايتآب يينته موراألكّل   نّ تّتبعوا هويكم أل
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مثّ  ال جتادلوا حبّجيتو  مايّ ن اغتنموا قدر تلك األأا مات من مساء قدس هبيّ غالنّ 
كان يف أمر   أذلك خط نّ إو  يال حتاربوا بنفسو  يكربايئو  عظميتمّث  برهاين

 نفسكمأال حتتجبوا و  الفضل بقلوبكم ئشاطن اسرعوا إىل ألواح عظيما األ
جّبار  كلّ   ال ختافوا منو  صنام بقدرة من لدانّ روا األوهام مّث كسّ ات األحبجب
عمالكم هبمزات أال تبطلوا و  نفسكم عن حرم هللاأن ال حترموا أكم ايّ إ شقّيا
كر كّل من يف خذ السّ أاعتصموا حببل هللا يف تلك األاّيم اّليت  يطان مثالشّ 

محن يف كذلك نطق لسان الرّ بقلب منريا   تى هللاأ األرض إاّل منو  الّسموات
كونوا على و  تداركوا ما فات عنكمو  البيان ا قاموا اي مألذ  ضوان إ  قطب الرّ 

ال حتاربوا مع نفسه مثّ و  نزاهلاإهللا بعد  ايتال جتادلوا آبو  اط العدل مستقيماصر 
ه قد كان عن إنّ و  نفسكمألو  خري لكم ن هذاإو  نفسكمأانصروه مبا استطاع به 

يقان عن شرق ت مشس اإلأو  بحانالسّ  فقأا اتهلل قد ظهر الربهان عن العاملني غنيّ 
 مرهأة هللا يف بعوا ملّ ن اتّ أهويكم و  نفسكمأال تعّقبوا و  قوا هللامنظر قدس بديعا اتّ 

األمر من لدن مقتدر قديرا  يقض كذلكو  مرمت به يف الكتابأا ال جتاوزوا عمّ و 
ن يكفر برسل أبعراض إاّل اإل لحد جماأل ي  ق  على شأن ما ب  قل قد ظهر األمر 

لواح القضا من أ يف مركذلك كان األو  صحايف جمدهو  بكتب هللاو  سفرائهو  هللا
اتهلل  ين حيصأمن  قلأفوا يف هذا األمر اّلذينهم توقّ  نّ إمرقوما قلم البها ابحلّق 
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 اره لغفّ نّ إو  ليهإ يرجعواو  ن يتوبوا إىل هللاأبها إاّل عماهلم كلّ أقد حبط ت  احلقّ 
يعزب  الو  ؟؟؟؟ من يشاءو رحيما يغفر من يشاء ه كان على احلقّ نّ إو  بعباده

ن اي عبد إذا وصل إليك أء حميطا يش ه كان على كلّ نّ إو  ءيعن علمه من ش
ضعه على و  يديكخذه أبقم عن مقامك مثّ استقبله خبضوع حسن مثّ  لوح البقا

 له إاّل أن تإ ال هللاك أن ت نّ هذا أب يموقفشهد حينئذ يف أ يهلإقل اي و  رأسك
مشس شرق ت أبه و  كربايئكو  سلطنتكو  بروزكو  وىل لظهوركنقطة األ   نّ أو 

هبى عن ابمسك األظهر ابحلّق ي ذالّ  نّ أشهد أو  مواهبك على العاملني مجيعا
 عّزكو  نشاءرض اإلأ ضيائك يفو  مساءت األملكو ه لبهائك يف نّ إعلى فق األأ  
ظهر و  به مّت ت نعمتكو  اخللقو  قدرتك ملن يف ملكوت األمرو  سلطانكو 

اقرء ما نّزل مرك على اتالل عّز منيعا مّث أنصب ت راايت و  الح وجهكو  برهانك
 املرسلني لتكون يف أمر رّبك بصرياو  بينّي على النّ  مبا نّزلو  وح مّث تفّكر فيهاللّ  يف
هور ثره إذا غّسل نفسك يف ماء الطّ أهللا و  إذا وجدت راحية القدس عن لوحو 

 مرهأجعل هللا معينه قلم لسبيل اّلذي السّ  من ميني هذا الكافور هذا ا جرىعمّ 
من يف  كلّ   عليما مّث انقطع عن فئدة كّل عارفأظهر منه ما يطّهر به أو 

فق أشرق عن أو  ظهر يذالّ  وحاألرض وكن مناداي بني العباد هبذا اللّ و  الّسموات
 برهانهو  ايت هللاآمنوا آب ذينهممبّشرا للّ و  كن صائحا يف البالدو  صبع عّز قدمياإ
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ال مثّ مر منزو األ ذينهم كفروا هبذا الفضل اّلذي كان عن سحابمنذرا للّ و 
هبا  اشتعل يف نفسك بنار اّليت اشتعلناها يف رضوان تلك الكلمات لتشتعل

 نأنفسكم أوهام خممودا قل اي قوم فانصفوا يف برودة األ اّلذينهم كانوا من
ن متنعوا ذواتكم عن حرم القدس أو  وجه تتوّجهون يّ حتتجبوا عن هذا الوجه أب

محن مل يكن الرّ  ينفس نوا اي مأل البيان ال فوتبيّ ا ذ  تقصدون اليوم إ   فبأّي حرم
تكفرون و  تؤمنون ببعض الكتبأكان هللا على ذلك عليما و  عندكم من مأمن

تم قبلأو  عرضتم عن مجال القدمأحسرات عليكم مبا  فوا منزهلاو  منبعهاو  مبعدنا
 أرسلنا إليك ما تقّر به عيناكو  هلمناك ابحلقّ أ إىل هياكل ظلم موهوما كذلك

ن ال أك ايّ إصيل وبكورا أ كلّ   بذكر هللا يف متذّكراو  تكون مستبشرا يف نفسكو 
كن على صراط رّبك و  موالك مرأاستقم على مّث  قل من آن  أنفسك تصرب يف 
به رفع ت و  بداعاإل  ظهر يفقد ظهر ما ال مستقيما قل اتهلل احلقّ  على احلقّ 

قام ت و  صّح ديك العرشو  غّردت الورقاءو  مثرت سدرة اجلودأو  سحاب الفضل
قّرب إىل التّ  اهتّز كّل عظم رميما أنتم اي مأل البيان دعوا ما مينعكم عنو  رواحاأل

 محدمسنا األإ ن ايأكان على العاملني حميطا هللا مّث توّجهوا إىل هذا الفضل اّلذي  
 ر قولك يف العبادثرا من عندان ليؤثّ آ مّث وح قّوة من لدانّ طيناك يف هذا اللّ عأ انّ إ
ها إىل شاطىء متوجّ و  األرضو  من يف الّسموات كلّ   ن تكون منقطعا عنإ



  159-154صفحه  83بر اساس نسخه در جمموعه صد جلدى  –اثر حضرت هباءهللا  –سوره خطاب 

www.oceanoflights.org 

الّناس من هذا السلسبيل اّلذي  ق  ابستقامة الكربى مّث اس   قدس مربوكا قم
ت ن وجدإو  رفوعاليجذهبم إىل مساء عّز م وس تلك الكلماتأكعطيناك يف  أ

وح على فؤادك لقى الرّ أاكتب ما   مثمر من لدانّ نفسك مستطيعا خذ القلم أب
كذلك كان و  عظم من لدانّ األ ا يؤيّدك روحذ  إ   ثبات هذا األمر اتهلل احلقّ إيف 

حكمه لتكون و  هللا مرأبع ن اتّ أال متنع نفسك عن هذا الفضل و  يااألمر مقض
 البهاء عليكو  العزّ و  وحالرّ و  ن قلم األمر مسطوراالكتاب م مّ  أ  من البالغني يف 

هل دوغ أ ذن هللا منكانوا على مقعد القدس إبو  بعوا أمر رّبكعلى اّلذينهم اتّ و 
 بهرّ  مّسته البالاي موقوفا يف سبيلو  دمبحمّ  يسم هللا اّلذي مس ّ  آابد قد نّزل إل

 لواح مسطورااألكان من املوقنني من قلم هللا يف و 
 


