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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

حمدك يا من لك الجود والبهاء والعظمة والثناء أي الأعلى ه العلبسم

نشاء فقد فتحت بابا من بداعك يظهر سر ال  إشاء وب بال بقدرتك تفعل ما تشاء

 بنفسها على لدمست كينونتك الأعلى بال كيفوفة قبلها وظهرت اءعالم العم

 ىالمعم زكهر رمظيك الأعلى وز  ساحة عا لى  ب الحقائقذنفسها لينج

 كنشاء حين لم يفي يوم ال   فيتهطاصالذي  ل غاية لها علىالذي  الصلوةو

البارق بنوره آفاق و عالم العماءفي  ائر المرفرفطالسالم على الو وراذكم شيئا

قوائمه و على بروقاته الالمعةو جو الهواءفي  هر به آيات السماءظ يذال السماء

للة دعلى الو ة من عالم البهاءجواهره المتالألئو اشفةكاته الزرموو عةطالسا

رامة كالو التحيةو ة من الشجرة البيضاءكة الورقة المبارلمة التام  كالو ةالعام  

ل يصيبهم و شاراتهلها لغوب ال  أب ل يمسالتي  ار المقامةدلى ا   بةذالمنج

ار اهلل عن دهرين طالمو يةدحة الأ لج  في  اخليندعلى ال للتدتعوب ال

 المحترقين بنار البيضاءو لة من شجرة الثناءزالنا الورقاتشارات النفسانية ا  

في  المترفرفينو ام الحمراءطمفي ط لئين بنور الصفراء والمنغمسينالمتالأ و

ل تسمع الذين  الخاشعينربهم الأعلى  يدالمتقلبين بين يو ثيب الخضراءك
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 عمتهلوا ند  بو رة اهللطروا فغي  الذين  لعنة اهلل علىو ل همساو ةكمنهم حر

جو في  قةعالم العماء المعل  في  المترفرفة يةيعة المتجل  دالب الآيةعرضوا عن أو

ذه ل تصبغوا ه ها المالأ يأالأعلى يا  يالعل هلل كن الملأية بدالهواء متشهقة منا

الذي  مقامفي  رحوهاطل تالأعلى و آية اهلل نهاإكم فأنفس دماءب ةديعالب الآية

شارات كوها بال  ل تهلو لمانيةظمقامات الو انيةكمال   ل يليق بشأنها من قوابل

هة ز  نها منإليها بعينها فا  ظروا بعانية بل انطبيوت الفي ل تحبسوها و النفسانية

ل في ك مكلع لو شاء من حقايقط  ليو انكمعن ال   لعتها عاريةوط عن القتران

من فيضها كم أنفس ول تحرموا بالعيان ائهادل تغفلوا عن نو بسر التبيان آن  

 كم يا مالأ ياا  ا لى البيان  بنفسها لديستو انكل مفي ك يل لهاطنها ل تعإف

في الضغان  يخرج ماو انكمدور ال  يو القمر بحسبانو ن الشمسإنوار فالأ 

بين  زهل اللباب المتمي  أ ياو يقانوال   ةدفئالأ  يولأو البيانكوان يا أهل بسر الأ 

قلة مما ه الذه اءدنسان اسمعوا نلشأنهم تسمية ال  الذين  الترابو الماء

 رانكم سكلكرى أ ينإانتبهوا من نوم الغفلة فو فق البيان وقومواأمن  ىيحص

 ام الخسرانطمفي ط سابحونو السبحان يالعل م اهللكمة حظغافلون عن عو

شاربون من ماء و رة ومعرضون عن خيرات الحسانكدوجه قبيحة ا لى  رونظناو

ل زنأحسن ما أبعوا ات  و رواك  تفو رواذك  توي دائعوا نار النيران اسمفي د متعفنة
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ما كنسان نسان عن غير ال  ال   زبه يمتاي ذان الزا واهلل هو الميذن هإم فكليا  

اهلل فبشر ا لى  نابواأو وهادن يعبأ اغوتطين اجتنبوا الذالو الرب السبحان ه  ب  ن  

قاويل الأ  سمعت بعضا من دفق حسنهأبعون لقول فيت  يستمعون االذين  يدعبا

م اهلل كقين لحد  المصو عدهم من المؤمنين بآيات البأنفس ونيسم  الذين  من

التي  ة اهلله سن  ذه مهم بلىكما عليه ح يرنحي  و مرهمأ يعجبنأ دلقو الجليل

ن باب أب يالدة اهلل تبلسن   دلن تجد ومن بع ييجرو خلت من قبلد دق

 ب  س  ح  ا  لم ا﴿لمسلمين الفتتان مرفوع لحجاب و عيند  المتحان مفتوح للم

 نأرى بفضل ربي أ فقد ﴾ون  نُ ت  ف   يُ ل   م  هُ ا و  ن  وا آم  ولُ قُ ي   ن  ا  وا كُ ر  ت  يُ  ن  ا   اُس الن  

خرجوا  دالعالمين قرب  مرأقين بهم بتسميتهم من المصد  أنفس دخلواالذين 

ضجيج و اركنائهم بال  دمقامهم نفي  ل منهمك اسمع من دين فقدعن ال

ن أار فبعض منهم صائحون بالقه   دالواح م هللكن الحأل أر صوتهم بالفرا

 دق - رهذكتعالى  -الأعلى  ي العلاهلل رذكنوار عو جناب نور الأ ديالتي  الآية

يبخلون من ربهم و يخافون عن غير بعض منهمو ادموجوو ادنا مشهودان عنك

مرهم بل متبششون ي أذعلى منهج الربهم  سبيلفي  وندل يجاهو نفوسهم

 خوانهمأيغتابون  بعض منهمو  غرورال  ا  طان هم الشيدما يعو همأنفس اءبهو

شئونات  دادشرف من تعأنسان ن ال  ا  ا كذهو يفترون عليهمو يعرضون منهمو
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 عل دشاهربي  ةدبيان آراء الفاسو الناقصة
 
ربي  مستغن عنهم بفضل ينأ ي

 ل  ا  و عفاءا العتناء نشأ من عناية اهلل للضذهو ض بهمارفع عن التعر   يوشأن

وا بصور كتمس   دصامتون فقأنتم  مأعوتموهم  ذا  هم ما يسمعون سواء عليهم 

 زبرو اهللأمر  لزني ذال دوها آيات الجالل بعسم  و عالم الخيال يف الناشئة

بابه الرجعى ا لى  الخلق يديناو يعة من آفاق العماءدى آيته البتجل  و م اهللكح

ا هلل ن  ا  و هلل ان  ا  لخيال سائرون رض اأ يفو وندل منجمطهم على صور البا

 يأبو - رهذكتعالى  - ر اهللك  ذ   كعاد دق يءش أيسئل منه بأا ذنا أها و راجعون

ابقة طمو نادعن ام  ن بيانه موافقة ل  أت دشاه ينأب يجابنأ دمأننت بها فقطآية ا

 ا لذا فهذليه بها   كعوديالذي  نت عرفت حقكن ا  ينا فقلت ديأفي  ام  ل  

 كعواود ل من شجرة البيانزنالذي  مخالف للبيان كن بيانا لأ دبع ل  ا   دكيزي

 آفاق السماء مالأ  دا يتلو فقحرفا مم  و عودا يما عرفت شيئا مم  و عواهد غير

بروقات و لةزالنا وات الآياتطمن س الأرضانشقت و ما عليهاو العرش لزلزتو

 النهارو لانقلبت الليو واركرت الأ و  وك واردارت الأ د دقو الالمعة الآيات

ا ذه زبروو فخمور الأ دا الذسرار لهلستماع الأ  ةالبني يتقو  و ثمارنضج الأ و

أحد  هاحقفي  سما تنف  و ونطخفيات البفي  امخفي   انك دقو مظعسم الأ ال  

اهلل  دان عنك دقد وروه بيوم الغعب  وأحد  ليها   شارأما و العيونو بابالل  أهل  من



  278-269صفحه  3ظهور الحق جلد  –طاهره  ر جناباث –خطاب عام جناب طاهره به مؤمنين 

 5   

ن ل يقارنه أحد أمحتوم بم بقضاء معلو وقتفي  لهزنأمستورا فو امخفي  

لن يقوم و مدكيوصف بما عن اهلل لن دونة عنزه آية مخذن هإبالتوصيف ف

ن إيصبغ نفسه فيصبغوها أحد  لنو مكيدبما ل دن اهلل ل يريإنفس بالتعريف ف

من شجرة  ل آن  ك يف ا البيانذيشرق ه دبير فقك أطخو يمظنب عذا الصبغ ذه

 أرطلو يو مرهي أذور الطم ربه بكن قبل حا  و نسانال  ون بما عليه كيو التبيان

 ئه فيالألدلئل من نفسه رشحات الوسائل من عندحجبات ال الآيةعلى 

ا لى  ب الشئوناتذينجو يفوفة قبلهاكير بنفسها على نفسها بال ديستو ويرفرف

ناسيا الأعلى و وجه ربها لى  راظناالأعلى  وسدالفرفي  يستقرو الرجعى ليها  ما 

ه من دعلى ما عن دينجمو تية من ربهم الآ كعرض من حأن ا  وواه ا سعم  

ما ألمون ظهم يأنفس ن الناسكلو ادحأ لم اهللظائه وما يزلة فهو جطالصور البا

أهل  بذلة من شجرة لسيناء الجزالبيانات النا ل منك في كاء ربدتسمع ن

فض رو شف السبحاتك د بعل  ا  ليها ا  ر لنفس الوصول دن اهلل لن يقا  و السناء

 لئال   يءش كلحقايق في  رهذكن آيات بي   دقالذي  جميعا فسبحان شاراتال  

اعة لة السزلزن إق اهلل فن ات  أز يزع يواهلل قو   يءذكره بش لعطم دنفس عن ديبع

 تسبكا دل حمل قكوضع  دقو ل  ا   كر اسم ربذكب ديم ما يؤمن عبظع يءش

آمن  دنه قأ يعد  يالذي  ا فمندقول شهيأ على ما كان اهلل ربوك غير وجههفي 
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في  د  ح  ل  ا  الماضية فما آمن بل  لئل المنصوبةدل بالدر اسم ربه مستذكب

ثة ل ديعة محده آية بذه نيما لأ ظثما عا  احتمل و لهه هواها   ذخأو سماءالأ 

ارتفع و اجتباه اهلل لنفسه ل عبارة بلو عليها أرطل بيان يو شارةا  ل و يف لهاك

حقها في  استقرو التعريف مداعترف بعو لتقصيربا ر  ق  ا  ن ل مكف دعلمه عن العبا

 يةدعنايته السرم ائهزجو يةدحرحله آية الأ د في م التوصيف فهو من وجدبع

 نأ كعوادبيان  كسئل منأا ذنا أوها  دل نفاو يل لهاطل تعالذي  بفيض زفاو

 ان مستوراك دقالذي  يلهال   زالرمو يا العلم الغيبذن العالم بهأعيت بد  االذي 

ن اهر لأ ظال مقام بيانفي  عيت مقام الربوبيةد  ا دا فقدان مشهوك دق دكهو عنو

د حوليس لأ  هر من العيب شيئاظل يو ه علم الغيبدعنو ه علم الساعةداهلل عن

 دمحم عيت مقامد  ا دن فقطمقام البافي  ماأو ازتهم  و قار  طا المقام تذهفي 

 ماأو نصيبا لو اظ  ما للغير ح  و الرب دنه عنلأ  - آلهو صلى اهلل عليه -رسول اهلل 

تعالى  - مامك ال  خرجت عن ملو احتملت الولية دن فقطمقام تأويل البافي 

مقام  يفو ليالود نور كل ماو لماتظام الطمك في طخلت نفسود - رهذك

 ناأاحتملت شو عيت مقاما عالياد  ا دالسبيل فقو ليلدهو الالذي  التأويل نطبا

بنور  رظالناو مالعالم بغير التعل  و الباهرة الآيةو اهرةظة الدالفري كنأب غاليا

 اذهو اد  ُض ع   ذكخت  اوالأرض و اهلل خلق السموات دكشهأوأنت الذي  مالتوس  
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من التابعين ل من المتبوعين خف عن  كنأب كمن لسان يمخالف لما يجر

تعرض من  لو سبونكنتم تكم بما كيديأم ل  كيتو مكفواهأيختم ي ذاليوم ال

 دا قن  إم بكفواهأخرجت من  دلمة قك برتك دفق كنصيب ل تنسك وم ربكح

ا من اب  ب  ر  ا  كم أنفس وانا ل تسم  دعن بماالأعلى  ر اسم اهللذكعاء د  عرفنا حقيقة ا

رتبه اهلل له الذي  عن مقام الآياتلوا زتن اهلل ل دبما عن دحعلم لأ  ون اهلل لد

م كغير مأويا لى  يرانطالو مكمقام غيرا لى د م بالصعوكينفي د ل تغلوا

ارتعشوا من خشية و م اهللكموا بما علمر اهلل وتعل  ذكهوا بتنب  و فتنقلبوا خاسرين

م فنسئل كاطعأالذي  اسمعوا بسمعو مكفل  كم وكتاآالذي  روا بعينظانو اهلل

د يدلبس من خلق جفي  الخلقو آتيها  مال  ا  ف نفسا ل  كنه ل يإم فكعنها عن

هم ده ل بما عندوعليهم بما عن دما عليه المقصود ا لى ه بالصعودعباأمر د قو

عموه طن يأ دما يريو قزم من ركمن دة المتين ما يريو القو  ذاق ز  نه هو الرا  

 مكلى بارئا   نيبواأم كأنفس م حبيب شفيق اقتلواكواهلل علي ينإاسمعوا ف

 مر عمر يمرال ن  إم منها فكظ  وا حذخو م للحسابكرب يداحضروا بين يو

ا عن دم غكفون لن ينفعكعليها عاالتي أنتم  ن التماثيلأالسحاب اعلموا 

سماء بال أنها ر لأ دالمقت كمر اهلل المالأر بدج بحر القتمو   دول عنزوي كالمهال

ا اليوم ذهفي  باتيانها كمرأ ل  ا  شيئا  كل يقبل منو بال معنى ظلفاأى ومسم  
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رها بالشئونات م تغي  دعو رةطالف دشواه يهو برىكال دمى والمشهظالع

 متتصر   ديام قالأ و قضب دالعمر ق ن  إر وصف البصر فظف المنط  العرضية فتل

اشرب و اشفةكالمو رياض القربفي  ر بسر مستسر وارتعداعرف مواقع القو

فيها  كة ل يمسخل جن  داو الغيوب كمسال يف سرو هور الصافيةطمن خمر ال

 طما لم يع كاطعأك واجتبا دق ن اهللإك فردق يخأيا  اعرفو ل لغوبو نصب

أمر  مةظتغفل عن ع لو يمظع ظو حذ كنإف كظ  ل تنس حك وا من قبلدحأ

 ييغنو يامالأ  ور عليهدا يوم يذون هن  ظان الناس يكبر عما كأن فضله إف كرب

الذي  لهامال   الربانية عن آية الآياتال من سعته فاسئلوا ما شئتم من كاهلل 

ا واهلل ذه نإل تغفلوا عنها فو مكعلى مشاعرأمن  ل آن  في ك لأ ويتالأ  مكيلهم

ناء أ أي ية منكشئونات النفس الشرو لنا د  عأ دين مقام قأآه  ثم   يم آهظع زفو

قلوبنا بنور  ين تحيأ دحييت بها العباأالتي  رةدبالق كسئلأاه ب  يا ر   نادديم

 ديوج داكل يالتي  ليلةه الفئة القذعجباه من هأفو  دف بالعباورؤ كنا   دادالم

 لن يقبلو م اليتالفظنثر نو الختالفو وقع بينهم التشاجر دمن قتلها فق

ة اهلل لسن   دلن تجو ة اهلل فيهمجرى سن   ديعرض منه فقو منهم قول بعضهمأحد 

نته طسلفي  ك  الش  د ولحاته من ال  ز  بع ينستحيو رتهدبق ذنعو ل تحويالو يالدتب

 مع الخوالف دقعو منوا نفوسهم من أهل الأ سم  و فبعضهم ما عرفوا الحق
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ام الغفلة طمفي ط بلربهم  سبيلي دون فل يجاهو بع على قلوبهموط

سبيل د في يجاهو رايةدال حن بسرعرف الل  و سبقه العنايةأمن  لكسابحون ف

ر دمه هدن أخه المسلمون بليه يلعنه الالعنون ويوب  ا  يخرج من بيته مهاجرا و ربه

لينا من ا  وصل و اذاهلل بهد الذي أمر بع ةستر التقي كهتو ردالقب ر نه خالفلأ 

ن إالقال فو القيلأهل  ياو مهال يا رجال - رهذكتعالى  -ر اسم ربنا ذكمولينا 

د الذي فق الجالل بعأ المتعال من ياهلل العلأمر  هرظالمآل يأهل  نتم منك

ما علمت و التقية سر ما عرفتأنت  ام  ا  ستر ف   دبار قدبجريرات الأ و هروظ لزن

 بالستر ةانيطنت من التخويفات الشيو  كتالتي  يت الشئوناتها بل سم  دموار

هر ظ دمه قكل وحزن داهلل قأمر  نأاعلم و وليائهأف ان يخو  طن الشيأ لاالتقية و

 دبالورو مكوا ربدليه الرجعى فاحما  م باب كى بل فتح لد  م سُ ككن اهلل ما ترأب

عوا طه واقز  ساحة عا لى  ترفرفواو لهاماتها  ب من ي  طق الزالر ذخأروه بكاشو ليها  

 يديأ واذبلغتم قرار المعرفة خو عرفتم مواقع الصفةد الذي ر عن غيره فبعظالن

 ينكمقام تمفي  ماأد ووجهه المقصوا لى  بوهمذاجد ويوم الصعوفي  الخلق

حوا ل تفتو مكمائد ظلحف دحوا بالمراين فال تصر  طاستيالء الشياو المينظال

في  وادم بل جاهكمرأار در ما عليه مذكم بكأنفس على دالفساو الجور باب

 عنيتمالذي أنتم  سم بالتقية ل بالمغىاحتجبوا ال  و مةكبالح مكسبيل رب
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ذ في المأخو دنسيتم عهو سماءالأ في  مت  دلحأ داهلل فقأمر  هارظا  تم عن دقعو

رون ظوجهة نا أيبو مقام واقفون أيفي  مكنأربي  رىأ ينإفالأعلى  عالم

لة من ز  يعة المندالب الآياتتم أم ما قركنا  مقام العمل في  مكمن زما بر ام  أف

ات ب من ثمرات جن  ي  طق الزالر ذخأمأمورون بد الذي أنتم السيناء بع شجرة

تبها ك كواجب عليد الذي غصانها بل ما نسخت بعأا لى  عباراتها والترفرف

 ةدودة معد  ن النجباء ليس لهم عكلو ولما يقكبالتقية  راذهب معتذال دادبم

 وعية العلمأو يندنهم حملة الا  و على اليقينالأمر  اذصحاب هأثرهم اليوم كأو

بحرف  يلم يجر قلمو نباتها الأرضلم يخرج و مائه ل السماءزلو ل هم لم تنو

روا دناس لو يقا  نهم ا  ز وعو منآرض أ أي يف اهلل لقائهم يقنزر الآياتمن 

 اهللأمر  ينصرونو تبون آيات اهللكيثم  هبذال دادعلوا حياتهم من يجأيرضون ب

ف ل يتصر  و هم العواصفكل يحر   دالر على أهل الأرض نهم قوم لو اجتمعا  و

صلوات  - الأرضالستقامة على ي فأحد  نهم جبالأكفيهم آيات القواصف 

ك اسو  ك وخلق داهلل ق ن  ا   ا المقامذهفي  ةخل للتقيدم أييا رجل  - اهلل عليهم

ل كأمن ي دد يجره المذهد ويدج ددبم ديدلبس من خلق جوأنت في 

 نذإل حين بكا ه  ل  كُ ا   يالسماء تؤتفي  فرعهاو صلها ثابتأ يتبة الي  طشجرة ال

ق زالر ذخأمأمور بد وأنت يدتاب جد وكيدالج ددكم كليا  وصل  دربها فق
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آه ثم  ا آهديوما واح كشربك ولكأوقات أا لما ما نسيت ذلما  كفاعراض عنها

د سبيل اهلل بعفي  يندعلى المجاه كتعييرك وتوبيخفي  من اهلل يا تستحم  ا  

ن أرجة اعلم دل كين بدين على القاعدل اهلل المجاهفض   ادنت قاعالذي ك

ما ترى آيته  كنأب كعمى بصرأو ر اهللذك كنساأو كعلي ذاستحو دان قطالشي

د الذي بع كاء ربدما تسمع ن كنأب كصم  أك وعلى مشعرأية من المتجل  

ما  كنأب دكانجمك ومزلأشارات وال  د ول الجهات برفض القيوكمن  كيدينا

ك ه منظ  الملعون ح ذخأك الأعلى ومقامك ا لى جو الهواء لوصولا لى  ترفرف

ه توج  ك ورب سبقه العناية منأما ترى جاللة من  كنأب كاستولى على مشاعرو

في  الآيات كعلي أا اقرذنا أال فها تفض  و امترح   كمقام لىا  ك ابذلنج كليا  

التبيان بل فتح ا لى  البيان ل حاجةد أهل  عنل  ا  شارات وال  د وودمقام الح

في  ية عليهمالمتجل   الآيةحسان بسر ار ال  دعليه م يعرفون ماو يقانلهم باب ال  

عوا بن ات  أالقرآن أهل  ا يادحأل يلتفتون و ربهم مرهمأما ا لى  يمعنونو ل آن  ك

ان وك لماتهوك آمن باهلل دل نفس قا لى ك تابكال كلذغوا مثل بل  ثم  م اهللكح

 م مالقوهكن  إتاب من يوم الفصل فكهل الأ قو اهلل يان ات  أمن المسلمين 

م ما كعلى ح الآيات كسبيل اهلل بتلي دوا فاجهثم  بعوا آيات اهلل بالحقات  و

ين ذتاب للكم الكحفي  فرض دلقو م ترحمونكالقرآن من قبل لعل  في  لزن
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 طالمؤمنين على صرا ل شأن ليثبت قلوبك في كلذن يتلوا أبعون آياتنا يت  

ثم  مكالح ن يجمعوا علىأه المؤمنين بدعبا ي يوصن اهللا  د وحمي زيزع

قويم  طونوا على صراكيو مةكلمة المحكالو مةكسبيل اهلل بالحفي  واديجاه

الذي  معنىو يمظع ظحفي  كنإف كحاسب نفسو يا رجل آيات اهلل أفاقر

على  الآياتمن  أاقرك وم ربكحا لى  ارجعو فارفض ةالتقي ظلف يف رتتصو  

شئونات ا لى  رظل تنو مرهأب كربأمر  غبل  و المحلفي  ل واستقرزشأن ما ن

ل من زم ما نكوا على حءمن الغافلين قل اقرأنت و كتكهلأ دفق ةالنفساني

يها أنتم تعلمون يا أو ل  ا  منها  وا حرفاأتقر لو آياته حرفأفي  استقرواو اهلل دعن

م كمره لعل  أ مقام م اهللكجعل دل نفس بمثل ما قا لى ك اهلل غوا آياتبل   المالأ 

في  نا  و وركحق ش طنه لصراإخر فتاب الآ في ك عدم البكح بعواات  و وندترش

 يها المالأ أور يا طتاب لمسكال م  ا  في  آياتهو عدالب رذكل الخير كفضل أيام أ

يام أفي  تسبتمكل فيما ادليه ورقات العا  رسلوا أثم  ر اسمهذكا ذا  وا عليه صل  

بر من كأ العالمين اهللرب  هلل دن الحمأ قولواو روهكاشو تابكال كلذم كح

 قيند  م يا جماعة المصكسئل منأا ذنا أفه وغفلتنا فها طر لب  وك مة فيض اهللظع

ما  يجيبونأقيقته معرضون عن حو واقفون سالمهار ال  ظا  مقام في  همالذين 

شارات مقام من ال   يأبو اتمدع شأن من الشئونات أيمن  الآياته ذمعنى ه
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ومن  رسلتمأم كلى موليا   لدهبة من ورقات العذتاب مك أيو يعة وصلتمدالب

 نواعرضتم بي  أان طالشي شارة منا   أيمن و من عوالم القشورية هجرتم دوا أي

في  صعق منو العماء م بحرطتالو الصقاع مالأ  دقين فقدنتم صاكن ا  نوا تبي  و

 ها المالأ يأ يا لأ رتهدقو هيبتهو وتهطسو م اهللكمة حظالسماء من عالأرض و

ك لفي ذ قو اهللات   نأنتم غافلون أو تت الساعة بالحقأد يم فقظا يوم عذن ها  

نه ا  و نيقأنيق أ ا البحرذن هأيم ال ظيم عظنه لقسم لو يعلموا الناس عإفالأمر 

يعرفوا آية  نألو شاء الناس و قيقدقيق د طا الصراذم هكن حا  و يق عميقلعم

يم كعليم ح اهللو ن يأتوا بمثلهاأرن ديف يقكيعن فطع لن يستدمن آيات الب

 نا  و ن اهلل مقرذا  وا اليوم من دلن تجو ردعلم من قفي  م السركحك في وصيأ

 تاب لمستسركالفي  السر كلذن ا  و علم مستترفي  م اهللكاستقر على حالتي 

كم سئل منأا ذنا أدين فها ونن من الساجكة لتط  قل حو لدخل باب العدن اأ

 الصور المخترعةو ةدللات المنجمدم من الدكعنالذي  هلي جيبونأ

د وعأو شارةه عن ال  ز  نو يمظالعرش العرب  مهظع يذال ة هوكلية المؤتفكالو

ائفة وط يندعلماء الراشم يا كسئل منأو ليمأاب ذبع قرن بهاو ليهاا  شار أمن 

 يرنآين دة ساجط  خلتم باب الحود آية وصلتم يأبو يتمطقشر ح أيين دالمهت

ما اشممت رائحة و يماننورا من ال   مكرى فيأما ربي  ةز  قين بعدنتم صاكن ا  
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لفوا آالذين  جمعونأل الناس ك فيه كفون شريكعليه عاأنتم  ل ماكالبيان بل 

بئر  يفو وندبرائهم مقل  كاتهم ودلساو يهرعونآبائهم ضالين فهم على آثارهم 

 قام العرش على الماءأي ذليه راجعون فو الا  ا ن  ا  و ا هللن  ا  بيعة مسبحون طال

السماء ما عرفتم  يم من آفاقظمه العكل حزنو رجآءق الأ عل  و حرف الهواءو

م دكعليه اعتما ماو مدكصل اعتقاأفي  بلالأعلى  يم اهلل العلكشيئا من ح

 جلربه الأ  ل بعنايةزم المنكحا لى  ل من وصلوك م نوراكرى فيأل و شيئا

م كتخرجون ما فيو ونزتجو تصيحون وتهمهمونو عا تقوموندهر منه آية بظيو

غمض و ونطيعلم خفيات الب يذل تخافون من الو المنونرب  نون منكم

م كمن قبلالذين  آثار لىا  رون بل ذك  ل تتو رهكم يل تنهون بخفو الجفون

 ما معنى آياتو لدما معنى العو عدم ما معنى البكسئل منأا ذنا أن ها تهرعو

نباء أمن  ةدا من بيانات الوارذهو يرسكالو ن العرشطل من بازن دقالتي 

ين وروح دل الساجو  أان وك عدآمن بآيات البالذي  صفيهو هدنباء عبأالغيب ب

 علىو جمعينأ صلوات اهلل عليهمو اهدالخلق فالأمر و وتكملفي  من

 عرفاءو رمونكم دليهم عباا  رين ظالناو الناهجين منهجهمو المستنيرين بنورهم

 فتواءو مكفيركتو مكتعيير يا يحصقلة مم  ه الذها لى  وصل دمخلصون فق

 لى وجها  و هرونطلت مزمن الربهم و مرأب يبعونات  الذين  حق يف جريتمأالذي 
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ه ذين ما هدعانالما لى  مكبلغ صياحو مكائدارتفع ن درون فقظناربهم 

ل زلزتو ما عليهاالأرض وت اغبر   دالعلماء فق الضوضاء يا جماعةو الغوغاء

أنتم  ماو مورانقلبت الأ و ر السماءطش م صاعقة منكل عليزى هل ندان الهكرأ

البلغاء و م الصالحينكخوانأحق  يف م اهللكمة حظروا بعذك  تو هواعليها تنب  

 هز  ساحة عا لى  ريقا للوصولطما جعل  ن اهللون لأ كم واهلل لهالكنإين فدالراش

 يلها  المواصلة و  بالمقارنةل  ا  سبيال  رد  ما قو ةد  الموو ة بالمحب  ل  ا  حسانه ا  و

جعل  دن اهلل قأواعلموا  كائحب  أ حب  في  ل  ا  ت دفما وج كاعتطلبت ط

 طاهلل اخوانا على خ ينفي د ور عرش العلى فاصبحوادعليه يو ينادة المحب  

سون فيهم هم كنتم تنعا   مكخوانتا لأ آم مركون قلوبكن يأ  يحب  ن اهللا  السواء 

روا ظانو ادحمي اان غني  كهو اهلل و بالحق زيزالع طا صراذم هكسون فيكينع

مواقع  اعرفواو بالحق زيزالع طا صراذشارة الرحمن ها  ا لى  رة العيانظبن

 نيم هم الثابتوظا واهلل فخر عذن هإابات فطاسمعوا لحق الخو العالمات

 فتح اهلل باب المتحانالذي  عاء حيندمقام الفي  قوندصاو ين اهللدب

ل د  ن اهلل لن يبأائب اعلموا ذمن ال دالمنجمو بذاكق من الدالصا زلمتيا

فتح باب  دون نفوسهم من المسلمين فقيسم  الذين  عيند  بافتتان الم تهسن  

 يفي شهر اهلل العل ة الحمراءكة من الشجرة المباركورقة مبار ولزالبتالء بن
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 اذن ها  ك ا ل يحصى قل لبعلقلة مم  ذه المره هأبالمقام ب بطخاالأعلى و

 دمن عن الآياتك ن يحق بتلأد راأمن قبل بل اهلل  دحمأأمر  ليس مثلالأمر 

انوا بآياتنا كين ذالو ل من قبلدئمة العأب فرونكين يذلل كر اسم ربذك

ت على أقرو رتهدق يقامتنأ دق ءيش ل  ا  نا أما و عنايته ييعرضون فاسبقن

الحروف و المنصوصين الآياتحق في  المنصوصة الآياتقين بعض د  المص

لب فهم آيات طاهلل وأمر  مةظنبهتهم بعو العالمينرب  المخصوصين بفضل

 ينطات الشيازهم رتهم بشئونات المتشابهة منوذك المبين زيزع من اهلل العدالب

 دقو ن سمعتذأ لو عين رأت مقاما عاليا لم كجعل ل دن اهلل قأنت لهم بي  و

رب  وادفاعب حينو ل آنفي ك راه  طم صافيا مكليا  ل زينو تهم من سماء من  كقزر

 مكآمنو هذم هكنيادنيا دالفي  وسدم نعم الفركعمطأ دقالذي  ا البيتذه

 ةط  قولوا ح  و ادع ساجدخلوا باب البدبيرا فاكا ان علي  كهو اهلل و ل خوفكمن 

م كخوانا  مقام الحب مع في  سيرواو منينونوا من الآ كم لتكيديأفي  لما

ن دخلها جنة العدتو نازقالم حرفع من الأ أ دن اهلل قين لأ زالفائ ونوا منكلت

رفضوا و سلمواأو مواسل  و قبلواأو رين فبعض منهم قبلواكونوا من الشاكخلوا ودفا

 الصالحينجعلهم من ربهم و فاجتباهم دودغمضوا عينهم من الحأو دالقيو

 الصورةا لى  رواظالنائية بل ن دغمضوا عن الموارأو رواوا وتحي  كبعضهم شو
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قالوا و وا بهدل ما سمعوا لم يهتوك فصاروا قوما خاسرين وا بما عليهمدانجمو

 الئعهمطهر وظ نهمطغياهب بوافي  منهم ما ستروا زيم فبردق ك  ف  ا  ا ذه

ور طب دة الفساداتسعوا جاد والرما في ةدنائرة الموق هيجواد واشتعلوا نار العناو

ت أما قرل  كف دراأما  دالعبارب  فعلوا بعين لكف دادعن وصفها التع زيعج

ومضوا  العالمات المبرمة ما التفتوا تبت منوك مةكالمح الآياتعليهم من 

عراض وال   ث بالشبهاتات والتشب  كردالفي  انهم بالقتحامطمرهم شيأحيث 

ة بين داسكال دلة والعقائطاهب الباذشهروا م دمات فقكالمح الآياتعن 

 لما ما وقعظينهم منهم ذالو يهمديأمن  زالتقوى فبرو وا ستر التقيةكهتو المالأ 

 يوا عيالوجر   يونهبوا مالي خلوا بيتدان مثله كمال  في  لو سالم شبههال  في 

ة د  م يحبسون يذال دمى فرحين فبعظة العه البلي  ذبل به يهم ما نصرونو

ن أا بذه يهارتفع وو لزنو ا وقعمم   دشأوا فتنة دراأنهم أة قال قائل معلوم

 من الناصحين كل ينا   يفاخرج كا بالسالسل مع من تبعدمقي   كوذيأخ

ربي  ن منذإب الأرضه ذها لى  لتزنو يفخرجت خائفا مريضا مع من مع

ن أمطاو م اهللكاستسلم لحو ل من آمنكينا فواجب على زسيرا حأ ا غريبادوحي

ولى أنا او م وصلكالحو لزن دقالأمر  نلأ  يجابة استغاثتا  وي اعانتو يرنص

 - عليهم سالم اهلل -هار طبيان آل اهلل الأ و هبذبضرورة الم همأنفس بهم من



  278-269صفحه  3ظهور الحق جلد  –طاهره  ر جناباث –خطاب عام جناب طاهره به مؤمنين 

 18   

ه ال  دون م   ل  ت  ن قُ )م :عليه السالم -ما قال الرضا كراف النهار طأآناء الليل وفي 

رى أو (ومن قتل دون نفسه فهو شهيده فهو شهيد ال  ي  دون ع   ل  ت  فهو شهيد ومن قُ 

في  لحانلت فاسمع منهم الأ زت بغير ما نزبر دست والنتيجة قكن القضية انعأ

خمد اهلل أ مان فقدالأ لحاد والطغيان بدل من النصر والضغان من الأ  زبرو

هله فقد قاموا أ يءر السبنحرهم وحاق مك كيدهم السابقة ورد   ةائرالن

يا أهل  يالأرض فسادا اسمعوا ندائي ويسعون ف الشيطان يواستقاموا بوح

عرف منكم عالء كلمة الحق وال  ي ذن ربإقد خرجت ب ينا  كوان مكان والأ ل  ا

فتنقلبوا  يوالجتماع مع يبنصر مركمأن اهلل ربكم قد أبمواقع البيان واعلموا 

 الشأن ول تنسبوا ا ل المنزلة البديعة في هذا الآياتخاسرين اسمعوا 
 
لى ا  و ي

من الزلل  يرناهلل ربي قد طه   نإالنجباء التقياء كلمة الشيطان فمن  يمعمن 

الذين  ومن يما صدر من   ن كلأعن الخلل بفضله العظيم واعلموا  يعصمنأو

ول تنسوا نصيبكم  ا عندكم فاعرفوا الميزانم  ن كان مخالفا ل  ا  حق و يبعونات  

 الآياتمن  متشابهاتال رفع يمرنأن اهلل قد أفي كل آن اعلموا  يالذي يأت

الأمر  نا  فق العماء فو اهلل أارقات من بالمحكمات الالمعات الشارقات الب

تماثيل  نفسكمرون بل اخترعتم لأ نتم ل تبصرون ول تعقلون ول تتفك  أعظيم و

نتم أ وبها عاكفون وبورود الحكم منه منتظرون ل واهلل ما كان الحق كما
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 قربأهو الذين  البديعة واطلبوا فهمه من تالآياوا من ءرون وتجدون اقرتتصو  

مر قد نزل والحكم قد وصل وما ن الأ أه عزيز حميد واعلموا نإبكم منكم ف

نكم من المنذرين فقد نزل من ا  نزل بساحتكم فساء صباحكم  يمن  يء ش يبق

يتموهم التقية ومن اعانة الحق هاربون في بعد الذي أنتم سم   ارة القدرفو  

وروح من في ملكوت الأمر  يلفظه الشريف روح سئل هذا جواب نفس

الذين  ونقل   الأ ل  ا  رى كل الناس في ضالل البيان أي والخلق فداه وكاف

عمال أويجاهدون في سبيل اهلل ويبطلون  مر اهللأ بعونيوقنون بآيات اهلل ويت  

الورقات المباركات  صولة فقد مالأ  يدين اهلل من ذي الشياطين ول يخافون ف

نفس موال والأ بعمأة سورة محكمة اعانة الحق بالأ س وبزر من آياتالمنزلة 

 ين يأتأرتم بالقاء الشيطان بما ما تصو  أفليكفر و ومن شاء فليؤمن ومن شاء

ن أزورو خسران اعلموا  اذمورون باعانة الحق فهأم ننتم في هذا الآ أزمان و

جب عند ربكم في كل آن واالحكم من  يتأبان ويؤآيات الغيبة في الذ

 طاعة بسر البيان يا سبحان العلعليكم ال  
 
كم أنفس وننكم تسم  ا  السبحان  ي

ما تسمع نداء أمن آن  قلأعراض وما خرجتم من عالم القشور وال   اءمن العرف

 ذكر اسم اهلل العل
 
  الكوثر]سورة[ السبحان في شرح  ي
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ضاء اء القد  ب   يالعماء وليس في ما نزل في قلب في جو   ينادا   نا ذاأ﴿ها 

 افتروا علالذين  لعن اهلل -
 
بآيات  يهل من مبارز يبارزن - مضاءفي ال   ي

صيصية يقوم  ينسان وهل من ذنات ال  ببي ييبارزن الرحمن وهل من مبارز

ة يكتب مثل قو   يالبيان وهل من ذ هلأفي ميدان الحرب بسيوف  يمع

لخلق ملكوت الأمر وا يف يا من أنفي جحد الشمس والقمر بحسبان  الآيات

 هذا ف   ن  ا  
 
ء بآلت الحرب في فرس الجالل وجا ا هذا قد ركبي  م  ج  ع   تى

 ل  ي  ين الخائفون من أهل الق  أو ين الخاشعون من أهل المآلأميدان الجدال و

الخياط من مخافتكم  ون ا لى سم  تفر   م  خرجون من مساكنهم ل  تل  م  ال ل  الق  و  

ون ول تنطق تصمتون ول م  لل الجبال ل  تدخلون بيت العنكبوت في قُ  م  ل  

 ينأشراق وون من حكماء ال  ين الصيصي  أتعتذرون في تلقاء الجمال 

  ﴾شاء اهلل ون ا لى ماين الغربي  أون من علماء الوثاق والفلسفي  

 

ما تسمع أاء د  ن لفظ التقية نشأ من الب  إفق البهاء في أف الآياتل هذه نز  

العماء وليس في ما نزل في  في جو   ينادا   نا ذاأها ﴿ يقول - جل ذكره -نه أ

نزل لترفرفكم جاهدوا  الآياتهذه  نإآه آه من غفلتكم ف ﴾القضاء اءد  ب   يقلب

ل ا  غرض  يحبيب شفيق وما ل واهلل لكم ينإكم فأنفس في سبيل ربكم واقتلوا
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عى مقام اد   ن بعضا منهم قدأجذبكم ا لى مقامات العالية فقد سمعت 

كون أقد آمنت بآيات ربي و ينا  أحد  خاف منأول  يادنا  نا ذا أالمباهلة فها 

فهو  يصحابأومن خواص  يمن البالغين العارفين وكل ما صدر ويصدر من  

نا أفكار فها في ميدان الأ  يشك فيه ول ريب يعتريه وكل من يقوم مع حق ل

 اهلل العل ذا بسم
 
  العظيم ي

 

 

 


