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هو هللا البهي الب هى

تلك آايت الكتاب قد نزلت على أحسن النغمات وإّنا بنفسها ليكون
حجة على من يف السموات واألرض وإن هبا قد خلقت ملكوت األمساء
والصفات ولكل حرف منهما قدر لسان ينطق بني األرض والسماء أبن هذا
هلو احملبوب بني مأل األعلى واملقصود بني مأل اإلنشاء واملستور يف كبد البها
أببدع الربواب ومن عرف ربه وآمن به فقد فاز بعرفان الل ولقائه ومن كفر فقد
رجع إىل أسفل الدركات قل قد نصب صراط العدل ولن مير عليه إّل الذينهم
صعدوا إىل مقر القصوى واملشركون يومئذ يف هاوية القهر ويضجن يف أسفل
الطبقات قل قد شقت مساء األمساء بسحاب القضا وأشرقت عن أفقها مشس
البقا على هيئة البها وأضائت بشأن ّل مينعها احلجبات اي قوم اتلل احلق إن
مجال الرمحن عن قطب الرضوان ينادي اي مأل البيان أببدع اللحنات ويقول اي
قوم أكفرمت مجماي بعد الذي بدلت قميصي وجئتكم عن خمزن الغيب أبمت
الكلمات واي قوم كأن ما خرجت عن بينكم بل سافرت أايما ورجعت إليكم
مجماي الذي يشهد بسلطانه كل الذرات وأنتم ما عرفتمون وكفرمت أبمري بعد
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الذي به خلقتم وخلق كل املمكنات وبذلك ظهر أبنكم يف ظهوران األوىل ما
عرفتم مجاي وما عرفتموه هو ثويب وردائي بني األرضني والسموات ولو عرفتم
مجاي األوىل لعرفتموه يف ظهوري األأخرى حني الذي أظهرت نفسي عن خلف
السبحات أن افتحوا أبصاركم مث اعرفوا ربكم الرمحن بنفسه املنان ودعوا األمسا
وملكوهتا ألّنا قمايص أمران نبدهلا كيف نشاء وحنن احلاكم ابحلق وننزل من
مساء الفضل بدايع اآلايت اي قوم خافوا عن الل وّل تبطلوا أعمالكم مبا أيمركم
أنفسكم وهويكم اتقوا من يوم يضطرب فيه كل من يف األرضني والسموات
منيا يف
هل ينبغي ألحد أن يستنور بعد أشراق الشمس من السراج ولو كان ر
نفسه ّل فوالذي يف قبضته كان زمام املوجودات أن اتبعوا اي قوم مظهر نفس
الل مث انقطعوا عن الذينهم كفروا ابلل وأنكروا آايته وكانوا ممن اتبع الشهوات
قل قد ظهر مجال القدم مشس مث استوى على العرش ويطوفن يف حوله سكان
جبوت البقا مث حقايق األزليات قل قد قام كل األمسا على فناء هذا الرضوان
ليهب عليهم عن شطر الروح رقايق النسمات واي قوم أتشكون يف الل مبدع
السموات واألرض وما بينهم أكفرمت ابلذي آمنتم به يف يوم الذي انفظرت فيه
السموات وانشقت األرض وانقطع الرضايع عن املرضعات وإنك أنت اي عبد
جتنب عن الذينهم كفروا ابلل وسلطانه بعد الذي نزلت عليهم حجج ابلغات

www.oceanoflights.org

سوره ظهور – اثر حضرت هباءهللا – بر اساس نسخه در جمموعه صد جلدى  83صفحه 115-113

قم على األمر بسلطان من لدان واستقامة من عندان وّل حتف من الذينهم
بعدوا عن صراط األمر وكانوا من أهل الوقوف لدى احلجبات دع املمكنات
عن ورائك مث اصعد بقوة اإلميان إىل رضوان الرمحن لتسمع ندآء السبحان عن
انر املوقدة يف السدرات كذالك علمك الروح حني الذي أحاطته ذايب الشرك
من كل اجلهات والبها عليك وعلى الذين هم استقروا على األمر وعلى اللوايت
آمن ابلل وكن من القانتات
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