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هو العزيز ف أفق الب هى
بسه العلي الب هى

الرمحن
ذكر هللا على هيئة النّار يف هيكل النّور من سدرة اإلنسان إبذن ّ
ابحلق أبنّه ال إله ّإال هو وأ ّن
ابحلق مشهودا وينطق ّ
قد كان يف قطب اجلنان ّ
هذا اجلمال جلمال األمر يف املأل األعلى وسّر البطون يف غيب العما وطلعة
الظّهور يف ملكوت البداء وهيكل القدم يف مداين البقا واسم األعظم يف مصر
السنا ومجال املشهود على هيكل قدس حمبواب أن اي مأل البيان خافوا عن
ّ
احلق
السبحان وال حتتجبوا عن الّذي أتى على ظلل القدس بسلطان كان على ّ
مبينا وميشي عن ميينه ملكوت هللا مثّ عن يساره جربوت األمسا ويف أمامه جنود
الشيطان أن اتّبعوا مجال
عز قواي أن اتّبعوا اي قوم أمر هللا وحكمه وال تتّبعوا ّ
ّ
تكونن
األايم وخافوا عن هللا الّذي خلقكم أبمر من عنده وال
الرمحن يف تلك ّ
ّ
ّ
يف األرض جبّارا أثيما أن اي أمحد أن استمع ما يوحى إليك عن شطر القدم
عز
الرمحن على عرش ّ
على بقعة املباركة األزليّة األبديّة الّيت فيها استوى مجال ّ
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الرضوان وينقطعك عن األكوان
الرمحن إىل عرش ّ
عظيما لتجذبك نغمات ّ
يطهرك عن دنس األرض وإ ّن هذا من فضل هللا عليك إن تكون بذلك خبريا
و ّ
أن استقم على أمر موالك مثّ أخرق حجبات الوهم بقدرة من عندان وسلطان
كل من على األرض مجيعا قل اليوم لن
من لد ّان وال ختف من أحد ولو حياربك ّ
حب وبرهاين
السموات واألرض ّإال بعد ّ
ينفع أحدا شيء ولو يقوم بعبادة أهل ّ
كل
قيامي وما جيري من قلم ّ
كل اإلشارات عن ورائك وضع ّ
عز عليما دع ّ
توجه بوجه املنري إىل ساحة قدس أمينا وإنّك أن ت
ال ّدالالت حت ت قدمك و ّ
دخل ت بقعة الفردوس وكن ت جالسا يف مقابلة العرش حني غفلتك عنه أل ّان
فلما متّ ت امليقات
كنّا ساترا وجهنا يف تلك ّ
األايم خلف سبعني ألف حجاب ّ
احلق عظيما فهنيئا لك اي عبد مبا فزت بلقاء
أظهران الوجه بسلطان كان على ّ
هللا ومسع ت نغماته األحلى بسمعك األصفى وجتلّى عليك مجال القدم عن
احلق نظرة منك إىل وجه هللا ربّك لكان
ميني العرش أبنوار قدس بديعا اتهلل ّ
السموات واألرض ويشهد بذلك لسان هللا عن خلف خباء
خريا لك عن كنوز ّ
مرة أخرى ألنّه
القدس إن أن ت بذلك عليما ّ
طهر أذانك لتسمع نغماته األحلى ّ
عرج إىل منظر
كان ابحملسنني قريبا ق ّدس هيكلك عن حجبات البشر مثّ ّ
مقر الّذي فيه تستضيء األنوار وجعله هللا مق ّدسا عن أنظر العاملني
األكرب ّ
www.oceanoflights.org

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

استقر على عرش حبّه وكذلك قضي األمر
ظل رمحته و ّ
مجيعا ّإال من دخل يف ّ
الرضوان عباد الّذين
الرمحن عن جهة ّ
من لدن عزيز حكيما إذا خياطب لسان ّ
يتوبن إليه
يرجعن ّ
عما ّفرطوا يف أمر هللا و ّ
يقومن عن النّوم و ّ
لعل ّ
هم آمنوا ابلبيان ّ
كل األلواح أبن ال
وإنّه كان ّتوااب رحيما ويقول أن اي مأل البيان أم وصيّناكم يف ّ
السما فلم أعرضتم عن
تتمسكوا يف حني الظّهور بشيء ّ
عما خلق يف األرض و ّ
ّ
مجايل األهبى يف قميص ظهوري األخرى إذا تبيّنوا اي مأل الغفال لنعلم ما منعكم
عن هذا الفضل الّذي كان عن أفق القدس مشروقا وأما أنذرانكم اب ال تتّبعوا
الرمحن على ظلل من
هويكم حني الّذي ّ
تنشق فيه مسوات األمر وأييت ربّكم ّ
ابحلق فلم أعرضتم عن لقائه وكفرمت آبايته وكنتم على
فلما أتى يومئذ ّ
الغمام ّ
شفا حفرة من النّار موقوفا ومنكم من احتجب ابسم من أمسائنا وكفر ابلّذي
متسك حببل هويه وأعرض عن
آمن به وكان على أعقابه منقلبا ومنكم من ّ
الرفيق األعلى وكان نفس
مجال الّذي إليه منقلبه ومثويه وكذلك شهدان من ّ
احلق إن آمنتم بنفسي
احلق على ما أقول شهيدا ؟؟؟؟؟ أن اي مأل البيان اتهلل ّ
ّ
ابحلق وإن كنتم موقنا آباييت فو مجايل هذه آاييت قد ّنزل ت
اتهلل قد ظهر ّ
احلق مبا عندكم وال
ابلفضل من جربوت اسم عليّا خافوا عن هللا وال تدحضوا ّ
لنزل ت على أحسن
كل األمور ينتهي آبايت هللا وإ ّنا ّ
تتّبعوا هويكم أل ّن ّ
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حبجيت مثّ
النّغمات من مساء قدس هبيّا أن اغتنموا قدر تلك األ ّايم وال جتادلوا ّ
برهاين مثّ عظميت وكربايئي وال حتاربوا بنفسي وإ ّن ذلك خطأ كان يف أمر
األلواح عظيما أن اسرعوا إىل شاطئ الفضل بقلوبكم وال حتتجبوا أنفسكم
كل جبّار
حبجبات األوهام مثّ ّ
كسروا األصنام بقدرة من لد ّان وال ختافوا من ّ
شقيّا إ ّايكم أن ال حترموا أنفسكم عن حرم هللا وال تبطلوا أعمالكم هبمزات
كل من يف
ّ
الشيطان مث اعتصموا حببل هللا يف تلك ّ
األايم الّيت أخذ ّ
السكر ّ
الرمحن يف
السموات واألرض ّإال من أتى هللا بقلب منريا كذلك نطق لسان ّ
ّ
الرضوان إذا قاموا اي مأل البيان وتداركوا ما فات عنكم وكونوا على
قطب ّ
صراط العدل مستقيما وال جتادلوا آبايت هللا بعد إنزاهلا وال حتاربوا مع نفسه مثّ
انصروه مبا استطاع به أنفسكم وإن هذا خري لكم وألنفسكم وإنّه قد كان عن
السبحان وأشرق ت مشس اإليقان عن
العاملني غنيّا اتهلل قد ظهر الربهان عن أفق ّ
منظر قدس بديعا اتّقوا هللا وال تع ّقبوا أنفسكم وهويكم أن اتّبعوا ملّة هللا يف أمره
عما أمرمت به يف الكتاب وكذلك قضي األمر من لدن مقتدر قديرا
وال جتاوزوا ّ
قل قد ظهر األمر على شأن ما بقي ألحد جمال اإلعراض ّإال أبن يكفر برسل
هللا وسفرائه وبكتب هللا وصحايف جمده وكذلك كان األمر يف ألواح القضا من
ابحلق مرقوما إ ّن الّذينهم توقّفوا يف هذا األمر أقل من أن حيصي اتهلل
قلم البها ّ
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احلق قد حبط ت أعماهلم كلّها ّإال أبن يتوبوا إىل هللا ويرجعوا إليه وإنّه لغ ّفار
ّ
احلق رحيما يغفر من يشاء و؟؟؟؟ من يشاء وال يعزب
بعباده وإنّه كان على ّ
كل شيء حميطا أن اي عبد إذا وصل إليك
عن علمه من شيء وإنّه كان على ّ
لوح البقا قم عن مقامك مثّ استقبله خبضوع حسن مثّ خذه أبيديك وضعه على
رأسك وقل اي إهلي أشهد حينئذ يف موقفي هذا أبنّك أن ت هللا ال إله ّإال أن ت
وأ ّن نقطة األوىل لظهورك وبروزك وسلطنتك وكربايئك وبه أشرق ت مشس
ابحلق ابمسك األهبى عن
مواهبك على العاملني مجيعا وأشهد أ ّن الّذي ظهر ّ
عزك
أفق األعلى إنّه لبهائك يف ملكوت األمساء وضيائك يف أرض اإلنشاء و ّ
وسلطانك وقدرتك ملن يف ملكوت األمر واخللق وبه متّ ت نعمتك وظهر
عز منيعا مثّ اقرء ما ّنزل
برهانك والح وجهك ونصب ت راايت أمرك على اتالل ّ
بيني واملرسلني لتكون يف أمر ربّك بصريا
يف اللّوح مثّ تف ّكر فيه ومبا ّنزل على النّ ّ
غسل نفسك يف ماء الطّهور
وإذا وجدت راحية القدس عن لوح هللا وأثره إذا ّ
السلسبيل الّذي جعل هللا معينه قلم أمره
ّ
عما جرى من ميني هذا الكافور هذا ّ
كل من يف
وأظهر منه ما ّ
كل عارف عليما مثّ انقطع عن ّ
يطهر به أفئدة ّ
السموات واألرض وكن مناداي بني العباد هبذا اللّوح الّذي ظهر وأشرق عن أفق
ّ
مبشرا للّذينهم آمنوا آبايت هللا وبرهانه
عز قدميا وكن صائحا يف البالد و ّ
إصبع ّ
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ومنذرا للّذينهم كفروا هبذا الفضل الّذي كان عن سحاب األمر منزوال مثّ
اشتعل يف نفسك بنار الّيت اشتعلناها يف رضوان تلك الكلمات لتشتعل هبا
الّذينهم كانوا من برودة األوهام خممودا قل اي قوم فانصفوا يف أنفسكم أن
تتوجهون وأن متنعوا ذواتكم عن حرم القدس
ي وجه ّ
حتتجبوا عن هذا الوجه أب ّ
الرمحن مل يكن
ّ
فبأي حرم تقصدون اليوم إذا تبيّنوا اي مأل البيان ال فو نفسي ّ
عندكم من مأمن وكان هللا على ذلك عليما أتؤمنون ببعض الكتب وتكفرون
مبعدنا ومنبعها ومنزهلا فوا حسرات عليكم مبا أعرضتم عن مجال القدم وأقبلتم
تقر به عيناك
إىل هياكل ظلم موهوما كذلك أهلمناك ّ
ابحلق وأرسلنا إليك ما ّ
كل أصيل وبكورا إ ّايك أن ال
وتكون مستبشرا يف نفسك ومتذ ّكرا بذكر هللا يف ّ
تصرب يف نفسك أقل من آن مثّ استقم على أمر موالك وكن على صراط ربّك
احلق قد ظهر ما ال ظهر يف اإلبداع وبه رفع ت
احلق مستقيما قل اتهلل ّ
على ّ
صح ديك العرش وقام ت
غردت الورقاء و ّ
سحاب الفضل وأمثرت سدرة اجلود و ّ
قرب إىل
األرواح و ّ
كل عظم رميما أنتم اي مأل البيان دعوا ما مينعكم عن التّ ّ
اهتز ّ
توجهوا إىل هذا الفضل الّذي كان على العاملني حميطا أن اي إمسنا األمحد
هللا مثّ ّ
إ ّان أعطيناك يف هذا اللّوح ّقوة من لد ّان مثّ آثرا من عندان ليؤثّر قولك يف العباد
متوجها إىل شاطىء
السموات واألرض و ّ
كل من يف ّ
إن تكون منقطعا عن ّ
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قدس مربوكا قم ابستقامة الكربى مثّ اسق النّاس من هذا السلسبيل الّذي
عز مرفوعا وإن وجدت
أعطيناك يف كأوس تلك الكلمات ليجذهبم إىل مساء ّ
الروح على فؤادك
نفسك مستطيعا خذ القلم أبمر من لد ّان مث اكتب ما ألقى ّ
احلق إذا يؤيّدك روح األعظم من لد ّان وكذلك كان
يف إثبات هذا األمر اتهلل ّ
األمر مقضيا وال متنع نفسك عن هذا الفضل أن اتّبع أمر هللا وحكمه لتكون
العز والبهاء عليك
الروح و ّ
من البالغني يف أ ّم الكتاب من قلم األمر مسطورا و ّ
وعلى الّذينهم اتّبعوا أمر ربّك وكانوا على مقعد القدس إبذن هللا من أهل دوغ
مسته البالاي موقوفا يف سبيل ّربه
آابد قد ّنزل إلسم هللا الّذي مسّي ّ
مبحمد و ّ
وكان من املوقنني من قلم هللا يف األلواح مسطورا
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