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مقتطفات من الواح حضرة هباء هللا عن التبليغ
لصمت
 1قم على خدميت وثنائي بني عبادي ان اخرج عن خلف حجاب ا ّ
ابسم ربّـك ا ّلرمحن ابحلكمة والبيان قل اي قوم اتهلل قد اشرقت مشس العرفان
لسبحان بسلطان مبني
واتى ا ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 124

كفروا ابهلل العزيز احلميد
بقوة من لد ّن ّ
 2خذ كتاب هللا ّ
وتوجه اىل الّذين ُ
قل اي قوم قد جئتكم من مطلع ارادة ربّـكم ا ّلرمحن بنبأ من هللا العزيز احلكيم
لعلي االهبى ان اقبلوا اليه وال
ا ّايكم ان تتّـبعوا النّفس واهلوى قد اتى ربّكم ا ّ
صدرك مثّ انشر كلما ِت ربّـك
تكونن من احملتجبني ذ ّكرهم مبا القيناه يف
َ
ّ
ِ
ويرجعن
من قَميص امسه املنّـان
لعل جيد ّن نفحات ا ّلرمحن ْ
ّ
ابحلكمة والبيان ّ
مقر ربّـك العزيز الفريد ان اعرض عنك املشركون واعرتضوا
اىل قطب اجلنان ّ

علي من املشركني الّذين
عليك ال حتزن واذكر بالئي بني عبادي وما ورد ّ
كانوا يدعونين ابلّليل والنّهار واذا ّمت امليقات واشرق الوجه عن افق مشيّة
لصاغرين اايك ان تصرب يف
ربّـكم منزل اآلايت كفروا واعرضوا وكانوا من ا ّ
يتوجهون اىل مشرق الفضل
لعل اهل االمكان ّ
امر ربّـك ان انصره ابلبيان ّ
ولو انّـا نراهم يف مقام بعيد
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص  127و 128
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لضعفاء كذلك
 3ذ ّكر النّـاس ابحلكمة والبيان لئال حيدث ما يضطرب به ا ّ
لوهاب
أيمرك مالك االمساء انـّه هلو العزيز ا ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 133

مين ويظهر منه ما يعجز عنه من على االرض
 4من يَدع النّاس ابمسي انّه ّ
لرب وال تع ّقـبوا الغافلني
كلّها ان اتّـبعوا سبل ا ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 141

قد على ِمها ِد الغفلة والغُروِر
قوموا على نصرة ربّكم َلع َّل بذ ْكركم يـَْنـتَبهُ َم ْن َر َ
ُ 5

مرمت به من ا َلقلم االعلى بَـ ْع َد استوائي على عرش امسي ا َلعظيم ال
هذا ما ا ُ
ِ
حلق
حيزنكم اعراض من على االرض تشبّـثّوا ب َذيْل رمحة ربِّ ُكم انّهُ يَكفيكم اب ّ
ملقربني الّذين ينطقون بذكره وثنائه بني العبا ِد ا ّّنم من اصحاب
ويل ا ّ
وانّهُ ّ
قتدوا ربّـكم
البهاء قد ُرقم امسائُهم من هذا القلم املنري ال حتزنكم ال ّدنيا ان ا ُ
لصراط املستقيم
لعلي االهبى انّه يف ا ّ
لشـدة والبالء يَ ْدع النّاس اىل هذا ا ّ
ا ّ
ظل رمحة ربّكم ا ّلرمحن ان
ذكم االحزان بعد الّذي ترون ا ُنف َسكم يف ّ
أأت ُخ ُ
افرحوا بفرحي مثّ اقبلوا اىل ملكوت البقاء وما ق ّدر لكم من لدى هللا مالك
االمساء
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 161
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 6ان انصر ربّك ابحلكمة والبيان ولك عندن مقام عظيم سوف يرفع هللا
عما سواه وكنت من ا ّلراسخني
ذكرك بني خلقه مبا انقطعت يف حبّه ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 167

 7انّك كن كما كان موالك ولكن أنمرك ابحلكمة قبل البيان ا ّن ربّـك هلَُو
الغفور ا ّلرحيم
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 173

كل االحوال على خدمتك بني بريّتك اشهد
 8قل ...اي ّ
رب ايّدين يف ّ
ا ّن خدمتك مل تكن اال ارتفاع ذكرك واالعمال الّيت هبا يظهر تقديس امرك
بني العاملني
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 181

رب وفّق هذا العبد الّذي اقبَ َل اىل شطر مواهبك مثّ اكتب له خري
 9اي ّ
ال ّدنيا واالخرة مثّ ايّده اىل نصرة امرك وتبليغ ما اردتّه بسلطانّك ال ّن هذا
سيّ ُد االعمال عندك وافضلها يف كتابك
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 186
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 10انّك قل بسم هللا وخذ كاس االطمينان ابسم ربّك ا ّلرمحن اتهلل هبا
تصعد اىل هوا ٍء تسمع من هزيز ارايحه قد اتى حمبوب العاملني دع هؤال ِء
واوها َم ُهم واستقم على امر ربّك ا ّلرمحن مثّ ادع النّاس ابحلكمة والبيان هذا
عما خلق يف االكوان ا ّن ربّك هلو العليم اخلبري
خري لك ّ

كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 196

 11ينبغي ألحبّائي ابن يدعوا النّاس ابحلكمة والبيان اىل رّهبم ا ّلرمحن قدُ منع
اجلدال يف هذا الظّهور العزيز العظيم
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 198

بشرهم هبذا النّبأ الّذي كان عظيما
 12قم على ذكر هللا وامره بني خلقه مثّ ّ
يف ملكوت االمساء وكبريا يف مدائن البقاء ا ّن الّذي اختاره هللا لعرفانه انّه
يكون ابقيا اىل االبد طوىب ملن اضاء من االنوار الّيت اشرقت من افق هذا
ملمجد قل ا ّلروح قد اتى كما وعدمت وقام لدى العرش وهذا
اللّوح املقدس ا ّ
هو اجملد ان اقبل بكلّك اىل هللا وكن يف سبيله ممّن سعى وجهد
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 203
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وع ْذب البيان يف ذكر ربّـك ا ّلرمحن بني مال االكوان
 13كن َع ْ
ب اللّسان َ
ضَ
كذلك يعلّمك قلم التّقدير من لدن مقتد ٍر قدير
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 209

 14ان اتّبع ما اوحيناك مثّ اسلك سبل احلكمة ا ّايك ان تكون من الّذين
جتاوزوا عنها بعد الّذي امرنهم هبا يف كتاب مبني ان وجدت مستع ّدا فالق
ورب اابئك اال ّولني كن
لعل يتّخذ سبيال اىل هللا ربّـك ّ
عليه آايت ربّـك ّ
على شان ال أيخذك االحزان يف امر ربّـك ا ّلرمحن توّكل عليه انّه يكفيك انّه
كل شيء قدير
على ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 216

 15ان استقم على االمر على شا ٍن يستقيم بك العباد الّذين اضطربوا
وتوقّفوا يف امر رّهبم العزيز العليم بلّغ امر ربّـك ا ّلرمحن ابحلكمة و البيان
كذلك أيمرك حمبوب العاملني ان اشرب سلسبيل القدس من كلمة ربّـك
العزيز احلميد والّذي شرب منه ال متنعه اشارات َم ْن يف االنشاء عن مالك
لتقرب اىل ملكوت ربّـه االهبى
االمساء وسبحات اهل اهلوى عن ا ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 217
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 16زيّن هيكلك بطراز العبوديّـة على شان ينتبه منها العباد الّذين رقدوا على
ويستقر
املهاد بعد الّذي ينادي املناد امللك هلل العزيز احلميد هبا يثبت االمر
ّ
ورب العاملني ال حتزن من الّذيـن كفروا وظلموا اقبل اىل هللا
ما اراد هللا ربّـك ّ
كل االحوال قم وقل اي قوم قد اتى القيّوم من مشرق مشيّة ربّـكم ا ّلرمحن
يف ّ
حلق وينزل عليك من
اتّقوا هللا وال
تكونن من املفسدين ا ّن ربّـك حيفظك اب ّ
ّ
مساء فضله ما يفرح به فؤادك انّه هلو العزيز احلكيم
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 218

 17انّك اي ايّها الناظر اىل شطر االمر ان اهد النّاس اىل هذا الصراط املستقيم
فصلنا بـني اخلالئق امجعني ا ّايك ان ختمدك
مثّ الق عليهم الكلمة الّيت هبا ّ
وجدت ظَمان
مياه االعراض من الّذينهم كفروا ابهلل مالك يوم ال ّدين ان
َ
كن ماءً له وان وجدت جائعا يف عرفان هللا ّنعمه مبا نّزلناه من مساء االحديّة
املائدة االبديّة ليعرف ويشـكر ربّه املقتدر العزيز احلكيم طوىب لك وملن
اقتصر االمور بذكر ربّه ويدع النّاس اىل هذا املنظر املنري
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 231
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ويفر ّن املريبون
 18قل اي اهل البهاء اتهلل اليوم يوم فيه
ّ
يستقيمن املخلصون ّ
قل ينبغي لكم يف مثل تلك االيّـام يظهر ابقائكم واستقامتكم وحبّكم ربّـكم
كل شيء قدير
ا ّلرمحن ونصرتكم امره بني العباد انّه حيفظكم اب ّ
حلق انّه على ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 236

مرت
 19انّك انت اي ايـّها ال ّذاكر بذكري والنّاظر اىل وجهي بلّغ النّاس ما ا َ
غسل النّاس مباء
هتزهم ارايح الفردوس وتقلّبهم اىل قبلة العاملني
لعل ّ
ّ
به ّ
املعاين الّذي اودعناه يف اآلايت َلع َمري انّه ملاء احلّيوان قد انزله ا ّلرمحن
وصى هللا من حوله
من مساء الفضل حلياة العاملني قد قضت اللّيلة الّيت فيها ّ
وصيناكم من
لسدرة االهليّـة كذلك ّ
ظل ما ارتفع من هذه ا ّ
ان اجتمعوا يف ّ
قبل طوىب للفائزين ا ّايكم ان ختتلفوا يف امر هللا وتتّبعوا اوهام املريبني انّه
وينصر هذا االمر الّذي منه فاحت نفحة ا ّلرمحن بني العاملني
مع من يذكرين
ُ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 238

 20قم على ذكر ربّـك بني العباد مثّ اجذهبم آبايت هللا العزيز العليــم ان
متسك هبذا ال ّذكر احلكيم انّه مع الّذين وفـوا ابمليثاق
انقطع ّ
عما يقولون و ّ
كل شيء قدير
وينصرهم اب ّ
حلق انّه على ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 242
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21

بسم هللا االعظم
متسك بعروة االهبى واقبل اىل
هذا كتاب من لدن مالك االمساء اىل الّذي ّ
لسماء لتجذبه كلمات ربّـه اىل املقام الّذي كان يف ا ّم
هللا فاطر االرض وا ّ
يقومن
الكتاب ابحلق ً
لعل ّ
حممودا ويقوم بني العباد بذكر هللا مالك يوم التّناد ّ
هن اىل شط ٍر كان أبنوار الوجه مضيئًا اي عبد قم
ا ّلراقدون من املهاد ّ
ويتوج ّ
لسكون مثّ ادع النّـاس اىل هللا املهيمن القيّوم كذلك قضي االمر يف
عن رقد ا ّ
االلواح واتى احلكم بسلطان كان على العاملني حميطا

كتاب مبني" طبعة  120بديع ص  262و 263

 22قل اذا مسعت ندائي من شطري قم على امري بني عبادي وثنائي بني
بريّيت كذلك امرت يف هذا اليوم الّذي فيه شاخصت االبصار ال حتزن
عما ترى من االجحاف سوف أيخذ ربّـك العباد الّذين ظلموا انّه ّقوي
ّ
لعل حيدث بذكرك
االمر وانّه شديد احملال ان اذكر العباد ابحلكمة والبيان ّ
يقرهبم اىل شطر هللا ربّـك العزيز اجلبّار والبهاء عليك وعلى
يف القلوب ما ّ
من وىف امليثاق
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 311
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23

االقدس األقدس
حلق وبعثناه على هيكل اللّوح ارسلناه اليك
هذا كوثر البقاء قد اظهرنه اب ّ
لشاكرين  ......اذا استوقدت من نر حمبّـة ربّـك العزيز احلكيم
لتكون من ا ّ
توجه اىل الّذين غفلوا عن ذكر ربّـهم وقل اي معشر احملتجبني قد جئتكم من
ّ
مشرق االمر بلوح هللا العزيز املنيع ادعوكم اليه خالصا لوجه هللا انّه هلو العليم
اخلبري اايك ان تتجاوز عن احلكمة كذلك امرن يف االلواح وما توفّق هبا اال
لعلي
الّذين استضائت قلوهبم بنور العرفان ووجوههم من انوار وجه ربّـك ا ّ
العظيم

كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 316
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24

بسم هللا االقدس
هذا كتاب من لد ّن اىل الّذي ما منعه ذكر شيء عن هذا ال ّذكر احلكيم وبه
نح اجلبت وذاب الطّاغوت اذ دخل عليهم إبذن ربّه املقتدر القدير اي ايّها

النّاظر اىل الوجه واملقبل اىل العرش ان استمع النّداء من ّبريـّة اهلدى انّه ال
فلما وردن زيّنـّا
لسجن االعظم ّ
اله اال ان العزيز احلميد مثّ اعلم قد ادخلون ا ّ
مساء التّبليغ أبجنم احلكمة والبيان تعاىل الّذي ما منعه ظلم االكوان عن ذكر
ربّك ا ّلرمحن  .....ا ّن كنّا معك وراينا ما ورد عليك يف سبيل هللا وما محلته
يف حبّـه ا ّن ربّك هلو العليم اخلبري ال حتزن انّك معي واجرك على هللا ربّـك
يعرفن
ّ
لعل ّ
ورب العاملني ان استقم على االمر مثّ انشر امر ربّك بني العباد ّ
كل االقطار ااثر ربّك العزيز املختار
ابرئهم يف هذا الفجر املنري قد ظهر يف ّ
سوف ترى املشركيـن يف خسران مبني
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص  317و 318
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 25اي عبد قم على االمر ابستقا ٍ
مة تضطرب هبا اركان الّذين كفروا بـيوم
وتنشق االراضي اجلرز وتتزلزل افئدة
تندك جبال االوهام
ال ّدين ابستقراركم ّ
ّ
املشركني وبصعودكم اىل االفق االهبى تنجمد اركان املريبني ا ّايك ان مينعك
متسك حببل االمر وتشبّث بذيل رمحة ربّـك العزيز
عما ّنزل اب ّ
شيء ّ
حلق ّ
كل امر حكيم كن مناداي هبذا
كل شيء لذكرن وبيّـنّا ّ
احلميد قد خلقنا ّ
لعل بندائك يتوجه من غفل اىل ربّـه الغفور ا ّلرحيم ان اصمت هلل ان
االسم ّ
عما سواه كذلك علّمناك وامرنك فضال من
اذكر هلل ان اعمل هلل منقطعا ّ
لسموات واالرضني
لد ّن ان اشكر وقل لك احلمد اي اله من يف ا ّ

كتاب مبني" ص 319
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االعظم األعظم
26
حّب ال يهجعون اال قليال وابألسحار هم
هذا كتاب من لدنّـا اىل الّذين يف ّ
يقومون عن مضاجعهم شوقا لذكري لعمري ا ّّنم خملصون اولئك ال حيزّنم

شيء وال جيزعهم الفزع االكرب وهـم من اقداح الفالح يكرعون عبدي ان
استمع ندائي من شطر عرشي ليجذبك اىل مساء فضلي وفِنـاء رمحيت اتهلل
انّـه يستقيمك يف امري على شا ٍن لو حيارب معك من على االرض كلّها
لتقوم بنفسك على امري ونصريت كذلك نطق لسان هللا امللك املهيمن
القيّوم اتصرب يف ذكري بعد الّذي فدى ال ّذكر نفسه يف سبيلي أتستقر
ملقر بعد الّذي اخذ االهتزاز من يف حول ربّـك العزيز احلكيم ان انقطع
على ا ّ
عما سوى هللا وذ ّكر النّاس ابحلكمة والبيان كذلك امرنك يف اللّوح من لدن
ّ
عليم حكيم
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص  319و 320
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 27انّك انت اي عبد ال حتزن مبا ورد علينا اتهلل قد خلق البهاء للبالء وقبل
القضاء يف سبيل هللا املقتدر العزيز القدير هذا هلو الّذي بكى له نقطة البيان
يف اكثر االحيان ويناديه يف اللّيـايل واال ّايم ومن قبله من اشرق َع ْن مشرق
يضره
البطحاء أبمر هللا العزيز اجلميل قل اي قوم ال ينفعه ما عندكم وال ّ
كل منصف بصري
سطوة من يف االرض انّه يدعوكم لوجه هللا ويشهد بذلك ّ
أأتخذون اهلوى وتضعون ربّكم االهبى ا ّن هذا لظلم عظيم سوف أييت أايم
تنوحون على انفسكم مبا ّفرطتم يف جنب هللا وال جتدون ألنفسكم من محيم
وال نصري انّك فاصعد جبناحني االنقطاع يف هذا اهلواء الّذي جعله هللا
مق ّد ًسا من عرفان من على االرض اال من تشبّث هبذا ال ّذيل املنيع ذ ّكر
ويقبلن اىل مالك االمساء
يقومن عن رقد اهلوى
العبـاد ّ
ّ
لعل ّ
وبشرهم أبمر ربّك ّ
كذلك امرنك من قبل ويف هذا اللّوح املنيع

16
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 28ان اي عبد ان استمع النداء من شطر عكاء سجن ربّك االهبى اب ّين ان
لعل
املظلوم الغريب  ....انّك انت اي أيّها ا ّ
لسالك اىل هللا ذ ّكر عبادي ّ
لسماء كذلك امرت من لدن
يضعون اهلوى ويسرعون اىل فاطر االرض وا ّ
عليم حكيم ا ّايك ان تتوقّف يف ذكر ربّك قد خلقناك ألمري فاعرف وقل
ٍ
حب ربّك دار معه
احلمد لك اي اله العاملني ان وجدت يف قلب نفحات ّ
وذ ّكره من قبلي قد سبقت رمحيت العاملني ال متنعك الكدورات عن مالك
لصفات وال االحزان عن ثناء ربّك االهبى ان اشتغل بذكره بني
االمساء وا ّ
لعل يسمعون نداء هللا ويتّخذون اليه سبيال ا ّن ربّك هلو العزيز
عباده الغافلني ّ
الكرمي
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 323
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هذا كتاب من لد ّن اىل الّذي اخذته نفحات آايت ربّـه ا ّلرمحن وفـاز أبنوار
لشطر االمين من العرش
اهلُدى يف هذا الفجر املنري ان استمع ندائي عن ا ّ
كيم اتكون صامتا وقد
يف هذا ا ّ
لسجن املبني انّـه ال اله اال هو العليم احلَ ُ
جاء يوم النّداء قم أبمري على ذكري وثنائي بني عبادي وال تكن ِم َن
لكل ٍ
نفس تبليغ هذا االمر من القلم االعلى ان اتّبع ما
ا ّلراقدين قد ق ّدر ّ
امرت به من لدن مقد ٍر قدير ال حيزنك ما ورد علينا من الّذين كفروا ا ّن
الغالم قد قبل البالاي كلّها حليوة العاملني ال حيزنين اعراض الّذين ظلموا وال
ندعو العباد اىل هللا مالك يوم التّناد وال مينعنا
ّ
يسرين اقبال من على االرض ُ
لعلي العظيم ال تنظر اىل العباد واعراضهم
البالء ّ
عما امرن به من لدن ربّـك ا ّ
كن نظرا اىل شطر االمر ومبا امرت به كذلك أيمرك لسان العظمة يف هذا
عما سواه وجيري من قلوهبم سلسبيل
لسجن البعيد انّه يلهم الّذين انقطعوا ّ
ا ّ
احلكمة والبيان ا ّن ربّـك ا ّلرمحن هلو املقتدر على ما يشاء واحلاكم على ما
يريد لو تتف ّكر يف ال ّدنيا وفنائها ال ختتار لنفسك اال نصرة امر ربّك وال
مينعك عن ذكره من على االرض امجعني ان استقم على االمر وقل اي قوم
كل االلواح اتّقوا هللا وال جتعلوا انفسكم
قد جاء اليوم الّذي ُوع ْدمت به يف ّ
عما خلق يف
حمرومات عن الّذي ُخلقتم له ان اسرعوا اليه هذا خري لكم ّ
االرض ان انتم من العارفني وا ّلروح عليك وعلى الّذين استقاموا على امر
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص  330و 331
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 30ان اطلع من افق االطمينان بذكر ربّك ا ّلرمحن على شان تنجذب به
لش ّدة والرخاء لعمري
قلوب املقبلني ال تنظر اىل ال ّدنيا وما ترى فيها ِم َن ا ّ
كل ما عليها فان ويبقى ما ق ّدر لك من لدن مقتد ٍر قدير لو كان هلا شان
ّ
ما ترك مجال القدم يف هذا احلبس االعظم اتهلل لو نريد لنقبض ارواح من
ٍ
بكلمة من عنده ا ّن ربّك هلو املقتدر على ما يريد كن
على االرض كلّها
لعل يكشف غطاء عيون الغافلني هذا
نصرا ألمر ربّك ابحلكمة والبيان ّ
اعظم االعمال عند ربّـك العزيز املتعال انّه يؤيّد من يشاء أبمر من عنده انّه
لعليم احلكيم
ا ُ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 332

 31ان اغتنم الفرصة يف تلك اال ّايم قم على نصرة ربّك بني العاملني انّه
لكل نفس ما ينبغي هلا ا ّن ربّك هلو العليم احلكيم
يؤيّد من اراد ويق ّدر ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 336

 32دع الّذين كفروا وكن ظاهرا بني العباد ابسم ربّك ومناداي بينهم بذكري
ولكن النّاس يف
العزيز البديع انّه حيفظك اب ّ
عما اراد ّ
حلق وال مينعه شيء ّ
حجاب عظيم كذلك القيناك وعلّمناك لتشكر ربّك يف ا ّايمك وتكون من
رب العاملني
الذاكرين واحلمد هلل ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 340
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 33طوىب لك مبا اقبلت اىل هللا موىل العاملني وعرفته بعد الّذي اعرض عنه
ِ
ويل املخلصني واذا
عبادن الغافلني ان اكف ابهلل ربّك انّه يكفيك وانّه ّ
حّب فاذكره اب ّلروح وا ّلرحيان طوىب ملن اقبل بقلبه
وجدت من قلب رائحة ّ
رب العاملني
ونبذ عن ورائه َم ْن على االرض امجعني و احلمد هلل ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 341

 34طوىب ملن نبذ ال ّدنيا عن ورائه وقام على نصرة امري بني خلقي ابحلكمة
واملوعظة كذلك كان االمر يف اللّوح مقضيّا  ...ان انطق اللّسان ابلبيان يف
ذكر ربّك العزيز املنّان قل اي قوم خافوا عن هللا وال تعرتضوا على الّذي به
متّت نعمة هللا وظهرت حجته والح وجهه ان اسرعوا اليه بقلب كان بذكر
هللا سليما
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 344
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35

لسجن وكان مزيّنا صدره ابلكلمة الّيت
قد حضر كتابك تلقاء الوجه يف ا ّ
احببناها يف سبيل هللا املهيمن القيّوم واردنها لنفسي وملن معي وربّك ا ّلرمحن
كنت ِم َن املستشهدين يف سبيلك
هو العليم علي ما اقول وهي هذه اي ليتين ُ
ولكن النّاس
لعمري هبذا ا ّلرجاء ّتو ّجه اليك طـرف هللا واقبل اليك املال االعلى ّ
هم ال يفقهون ا ّن برجائك هذا املقام كتبنا لك اجر من استشهد يف
سبيلي ا ّن ربّـك هلو الغفور الودود فاعلم ا ّن يف مثل تلك اال ّايم من يقوم
على ذكر هللا موجد االمساء بني عباده اجلهالء انّه ممّن فاز خبري ما كان وما
يكون ف ّكر يف تلك اال ّايم ليظهر لك عظمتها والّذي ظهر فيها بسلطان
ربّك العزيز احملمود ا ّن اعظم االعمال هو ذكر ربّك بني العباد كذلك ّنزل
كل شيء
يف لوح حمفوظ من فاز به فاز مبا اراد هللا لـه عند ربّك علم ّ
ولكن النّاس عنه حمتجبون
ّ

كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 348
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36

قل اي مال االكوان قد جاءكم الربهان من لدى ا ّلرمحن  ....هذا سلطان
اال ّايم قد اتى فيه حمبوب العاملني  ...قم على االمر وح ّدث النّاس هبذا النبأ
لصرب
العظيم  ...انّك فاستقم على االمر وال ختف من الّذين كفروا  ...ا ّن ا ّ
لسجن
ممدوح اال يف تبليغ امر ربّك كذلك تعظك لسان الوحي يف هذا ا ّ
يفر من صاحبه حني املوت اال ربّك الغفور ا ّلرحيم انّه
كل صاحب ّ
املبني ّ
لفضال القدمي
مع َم ـ ْـن اراده ا ّن ربّك هلو ا ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 354

لسنان هو اللّسان ان اخرجومها ابذين مثّ انصروا
لسيف هو ذكري وا ّ
 37قل ا ّ
هبما ا ّلرمحن بني االكوان كذلك امرمت من لدن منزل اآلايت لعمري سيف
الكلمة اح ّد من سيف احلديد ان اعرفوا اي اويل االبصار نسئل هللا ابن
صار ان اجعل
يؤيّدك على خرق احلجاب وينصر بك امره انّه هلو العزيز النّ ّ
لغين املتعال اّنا البهاء
مهّك تبليغ امر ربّك هذا لسلطان االعمال عند ا ّ
عليك وعلى من اقبل اىل مالك االمر يف املبد ِء واملئال
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 358
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ومستعدا ألمر
عما خلق يف االرض
ً
لكل نفس ان يكون منقطعا ّ
 38ينبغي ّ
هللا اال انّه من اهل البهاء يف لوح حفيظ طوىب ملن دعا النّاس اىل هللا
لصراط املستقيم ا ّين لصراط هللا بني ما سواه وسلطانه ملن يف
وارشدهم اىل ا ّ
االرض امجعني دع الّذين احتجبوا عن االمر وخذ هذا اللّوح البديع ان
رأيت من ٍ
مقبل فاقبل اليه وذ ّكره بسلطان ربّك وان وجدت من معرض دعه
واقبل اىل موىل العاملني اايك ان حيزنك اعراض ا ٍ
حد كن خالصا لوجه ربّك
ّ
انّه يكفيك وينصر عباده املقبلني
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 364
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39

لعلي االهبى
بسم هللا االقدس ا ّ
لسجن ويدعو
لعلي العظيم انّه ينطق من شطر ا ّ
ان اي كرمي امسع نداء ربّك ا ّ
حلق اي كرمي كلّما ازداد البالء يف
النّاس اىل هللا امللك العزيز اجلميل اتهلل ا ّ
حب البهاء يف امر ربّه العزيز الكرمي مل ادر
سبيل هللا مالك االمساء ازداد ّ
ي ن ٍر اشتعل يف االفاق حبيث اشتعل منها افئدة العاملني قم أبمري على
اّ
لسالطني
لسبحات او أيخذك سطوة ا ّ
ذكري بني عبادي ا ّايك ان متنعك ا ّ
ان استحفظ ابسم ربّك انّه حيفظك مثّ اطلع من افق االطمينان قل اتهلل
لسبحان اتّقوا هللا اي مال البيان وال تكفروا
ا ّ
حلق قد اتى الربهان من لدى ا ّ
حب ربّك على شان جيد
لسموات واالرضني ان اشتعل بنار ّ
ابهلل فاطر ا ّ
حرارهتا من يف ال ّداير كذلك أيمرك املختار من لدن مقتدر قدير احتزن يف
نفسك بعد الّذي كان ربّك على سرور مبني قد قدر لك يف ملكوت البقاء
ِ
رب
ما تعجز عن ادراكه افئدة اوىل النّهى ان اقبل اىل كعبة الكربايء قل اي ّ
عما
وج ُ
قد اتيتك منقطعا عن العاملني اي ّ
رب ّ
هت بوجهي اليك ق ّدسين ّ
يكرهه رضاك مثّ انطقين بثنائك بني العباد على شا ٍن ينبغي جلاللك ويليق
لعظيم
إلجاللك انّك ا َ
لعلي ا ُ
نت املقتدر املتعايل ا ّ
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وجه اىل شطري واالقبال
 40طوىب لكم اي احبّائي مبا فزمت بعرفان نفسي والتّ ّ
جنما يف افق امري مبا ذكر
اىل كعبة مجايل وحرم اجاليل سوف جيعلكم هللا ا ً
امسائكم تلقاء عرش ربّكم العزيز الكرمي ان استقيموا على االمر مثّ انصروا
ربّكم ا ّلرمحن ابل ّذكر والبيان كذلك أيمركم الغالم من لدن عزيز عليم
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 41ا ّن الّذين هاجروا من اوطاّنم لتبليغ االمر يؤيّدهم ا ّلروح االمني وخيرج
معهم قبيل من املالئكة من لدن عزيز عليم طوىب ملن فاز خبدمة هللا لعمري
ال يقابله عمل من االعمال اال ما شاء ربّك املقتدر القدير انّه لسيّد االعمال
وطرازها كذلك ق ّدر من لدن منزل قدمي من اراد التّبليغ ينبغي له ان ينقطع
كل االحوال هذا ما ق ّدر يف لوح حفيظ
عن ال ّدنيا وجيعل مهّه نصرة االمر يف ّ
لتوكل على هللا ولباسه التّقوى
واذا اراد اخلروج من وطنه ألمر ربّه جيعل زاده ا ّ
حلب وزيّن بطراز
كذلك ق ّدر من لدى هللا العزيز احلميد اذا اشتعل بنار ا ّ
االنقطاع يشتعل بذكره العباد ا ّن ربّك هلو العليم اخلبري طوىب ملن مسع النّداء
ملقربني
واجاب انّه من ا ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص  387و 388
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لكل من امن ابهلل يف هذا الظهور مقا ًما يف امللكوت وثبت
 42قد قدرن ّ
وعدا من
امسائهم من قلم هللا العزيز املنيع سوف جيمعهم يف سرادق العظمة َ
ويل املخلصني ان اذكر ربّك يف اللّيايل واال ّايم وذ ّكر النّاس هبذا
عنده انّه ّ
رب
النّبأ الّذي اشرق من افق مشيّة ربّكم ا ّلرمحن بنور مبني واحلمد هلل ّ
العاملني
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص  389و 390

حب هللا ال جيزع الغالم ولو ينزل عليه
 43ال حتزن مبا ورد علينا اتهلل يف ّ
البالاي كلّها وربّك على ما اقول شهيد ان استقم على االمر مثّ انصره ابحلكمة
ولكن النّاس يف حجاب مبني
والبيان كذلك امرن من قبل ومن بعد ّ
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44

هذا كتاب ّنزل من لدى العرش اىل الّذي امن ابهلل املهيمن القيّوم ووجد
متوج
عرف ا ّلرمحن من قميص امسنا االعظم الّذي به قام ما كان وما يكون ّ
مثل البحر يف ذكر هللا العزيز احملبوب قل اي قوم هذا يوم فيه انفطرت
وتوجه اىل هذا
قشعرت اجللود اال من اجاب ربه ّ
لسماء وانش ّقت االرض وا ّ
ا ّ
لظل املمدود كن مصباح ذكر ربّك بني العباد لتستضيء منك وجوه
ا ّ
ولكن
الّذين ما منعتهم األحجاب عن ذكر رّهبم ا ّ
لوهاب كذلك ايت االمر ّ
النّاس ال يفقهون سوف جيد ّن املخلصون آايت نصرة رّهبم ا ّلرمحن ويضطرب
لسجن آلايت ألهل البهاء وبيّنات
هبا الّذينهم مشركون قل ا ّن يف هذا ا ّ
للّذينهم متّقون ان اطلع أبمر ربّك ا ّلرمحن وذ ّكر النّاس هبذا االسم الّذي به
ندى املناد يف وسط االجواء قد اتى ربّكم العزيز الودود والبهاء عليك
كل شاهد و مشهود
وعلى الّذين امنوا ابهلل وانقطعوا يف حبّه عن ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 409
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هذا كتاب سلوم من لدى القيّوم اىل الّذي امن ابهلل العزيز الودود اي قوم
رب ما
اجيبوا الّذي يدعوكم اىل هللا املهيمن القيّوم انّه ال مينعه شيء عن هللا ّ
كان وما يكون يدعو االمم اىل هللا مالك القدم ولو يعرتض عليه امللوك
طوىب مللك فاز هبذا اليوم ونبذ امللك مقبال اىل امللكوت لعمري انّه من اعلى
حلق عالم الغيوب ان انصروا ربّكم ابلبيان اايكم ان متنعكم
اخللق لدى ا ّ
لصراط املمدود ال حتزنوا من ال ّدنيا وما حيدث
احلجب واالشارات عن هذا ا ّ
متر اقرب من ان ويثبت ما ق ّدر من هللا العزيز احملبوب ان استقم
فيها ا ّّنا ّ
على االمر على شا ٍن ال مينعك اعراض احملتجبني قل احلمد لك اي اله الغيب
والشهود
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 426
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لسجن للّذي اقبل اىل الوجه ليجد عرف هللا املقتدر
هذا لوح ّنزل من شطر ا ّ
العزيز املنيع ويعلم انّه يذكر يف البالء من اراد مـن اهل البهاء انّه هلو الغفور
ا ّلرحيم اذا وجدت عرف القميص ونفحة التّقديس قم على ذكره بني العاملني
كل
عن مـا عندهم من مهزات ا ّ
يعرفن هللا رّهبم ويَ َد ّ
لعل ّ
لشياطني ّ
متسك يف ّ
ّ
لسموات واالرضني
لغين املتعال انّه خري لك عن ملك ا ّ
االحوال بذكر ربّـك ا ّ
ال تبتئس مبا قال وقالوا سوف يرون جزاء ما عملوا ا ّن ربّك هلو العليم اخلبري
كل حني
ال تيأس من نفحات هللا ورمحته انّه مع من اراده ويؤيّده يف ّ
كتاب مبني" طبعة  120بديع ص 428

 47ا ّن منعنا العباد يف هذا الظّهور عن النزاع والفساد وما يتك ّدر به اولو
االلباب وامرنهم بفتح مدائن القلوب جبنود احلكمة والبيان يشهد بذلك
متسكوا حببل االعمال واالخالق ليظهر منكم
ربُّ ُك ُم العزيز العالم ،اي اوليائي ّ
ما تنجذب به افئدة من يف العامل فاعتربوا اي اويل االبصار ،هبا ترتفع مقاماتكم
ومراتبكم بني االحزاب،
لئالئ احلكمة" – ج  3ص  94و 95
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ِ
ليقربه
وتوجه اىل هللا ّ
 48ذ ْكر من لد ّن ملن اقبل اىل العرش ّ
رب العاملنيّ ،
كرة على شان يقوم بني
كرة بعد ّ
مرة وجيذبه الذكر والبيان ّ
مرة بعد ّ
النّداء ّ
االمكان ابسم ربّه ا ّلرمحن ويدعُ االمم اىل االسم االعظم الذي به ارتعدت
ِ
لعلي العظيم،
فرائص العامل وندى املناد امللك هلل املقتدر ا ّ
لئالئ احلكمة" – ج  3ص  206و 207

خيرجن عن خلف
 49سوف يبعث هللا بك اايدي غالبة واعضادا قاهرة
ّ
ويصيحن بصيحة تتميّز منها
االستار وينصر ّن نفس ا ّلرمحن بني االمكان
ّ
الصدور كذلك رقم يف لوح مسطور ويظهر ّن بسطوة أيخذ اخلوف س ّكان
االرض على شا ٍن كلّهم يضطربون ا ّايكم ان تسفكوا ال ّدماء ان اخرجوا
سيف اللّسان عن غمد البيان ال ّن به تفتح مدائن القلوب ا ّن رفعنا حكم
القتل عن بينكم ا ّن رمحيت قد سبقت املمكنات ان انتم تعلمون مثّ انصروا
ربّكم ا ّلرمحن بسيف التـّبيان انّه اح ّد من البيان واغلى منه لو انتم يف كلمات
ربّكم تنظرون كذلك ّنزلت جنود الوحي من شطر هللا املهيمن القيّوم
وظهرت جنود االهلام من مشرق االمر من لدى هللا العزيز احملبوب.
سورة اهليكل – كتاب مبني ص 16
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 50قل قد ق ّدرن التّبليغ ابلبيان ا ّايكم ان جتادلوا مع احد والذي اراد التّبليغ
خالصا لوجه ربّــه يؤيّده روح القدس ويلهمه ما يستنري به صدر العامل وكيف
سخروا مدائن ال ّقلوب بسيوف احلكمة
صدور املريدين ،اي اهل البهاء ّ
والبيان ،ا ّن الّذين جيادلون أبهواء انفسهم اولئك يف حجاب مبني ،قل سيف
لصيف واح ّد من سيف احلديد لو انتم من العارفني ،ان
حر من ا ّ
احلكمة ا ّ
اخرجوه ابمسي وسلطاين مثّ افتحوا به مدائن افئدة الّذين استحصنوا يف
حصن اهلوى كذلك أيمركم ربّكم االهبى اذ كان جالسا حتت سيوف
املشركني
لوح نبليون

 51ان اي عبد هللا اتهلل قد بقى املظلوم بال نصر ومعني ،لو عملوا احبّائي
كل جبل ابذخ منيع ،قم على
مبا امروا لرأيت راايت النصر مرتفعات على ّ
نصرة امر هللا انّه ق ّدر النُّصرة يف ظهور اخالقه احلسنة بني الربيّة
لئالئ احلكمة" – ج  2ص 198
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 52نسأل هللا ابن يؤيّدهم على الوداد واال ّحتاد وجيمعهم حتت قباب امره
وجيعلهم من الّذين ما التفتوا يف نصرة االمر اىل انفسهم وما عندهم ونصروا
امر هللا أبخالقهم واعماهلم واذكارهم انّه هو املقتدر على ما يشاء ال اله
اال هو املقتدر املتعايل العزيز الكرمي

لئالئ احلكمة" – ج  2ص 199

 53فاعلم اب ّن يف مثل تلك اال ّايم من يقوم على ذكر هللا موجد االمساء
بني عباده اجلهالء انّه م َّـمن فاز خبري ما كان وما يكون ،ف ّكر يف تلك اال ّايم
ليظهر لك عظمتها والّذي ظهر فيها بسلطان ربّك العزيز احملمود ،ا ّن اعظم
االعمال هو ذكر ربِّك بني العباد كذلك نـُِّزل يف لوح حمفوظ ،من فاز به
ولكن النّاس عنه حمتجبون
فاز مبا اراد هللا له عند ربِّ َ
كل شيء ّ
ك علم ِّ
لئالئ احلكمة" – ج  3ص 137

 54ان اي عبد النّاظر قم على نصرة ربِّك يف تلك اال ّايم ليباهي بك اهل
الفردوس كذلك أيمرك قلم الفضل من لدى هللا العليم احلكيم
لئالئ احلكمة" – ج  3ص 193
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 55اي عبد قبل احلاء وامليم امسع ندائي من شطر سجين وخذ زمام االمر
ِ
مرة من رحيق البيان واخري من كوثر العرفان،
ابحلكمة والبيان مثّ ا ْسق النّاس ّ
حلق قد خلقتم هلذا اليوم ضعوا االوهام ومظاهرها والظنون
قل اي قوم اتهلل ا ّ
ومطالعها قد كشف الغطاء واتى مالك االبداع براايت اآلايت واعالم
البيّنات
لئالئ احلكمة" – ج  3ص 236

 56طوىب ملن فاز بكلمة هللا املهيمن القيّوم وقام على نصرة االمر وهو
التّبليغ يف لوحي احملفوظ
لئالئ احلكمة" – ج  3ص 277

 57مجيع مهّرتا در تبليغ امر اهلى مصروف داريد ،هر نفسى كه خود اليق
اينمقام اعلى است ابن قيام نايد واال ان أيخذ وكيال لنفسه يف اظهار هذا
كل بنيان مرصوص واند ّكت اجلبال وانصعقت النّفوس
االمر الّذي به تزعزع ّ
لئالئ احلكمة" – ج  3ص 312

وعرفهم
 58قل اهلي اهلي ايّد من على االرض على احلضور امام وجهك ّ
ما ق ّدرت هلم يف كتبك مثّ زيّن املبّلغني بطراز التقديس بني عبادك مثّ اجعل
يف كلماهتم نفوذا بقدرتك مثّ اجعلهم حاملني لواء االنقطاع والتّقوى انّك
انت موىل الورى واملقتدر على ما تشاء ال اله اال انت االمر احلكيم
لئالئ احلكمة" – ج  3ص 378
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 59قل قد ق ّدرن التبليغ ابلبيان اايكم ان جتادلوا مع ا ٍ
حد والذي اراد التبليغ
ّ
خالصا لوجه ربّه يؤيده روح القدس ويلهمه ما يستنري به صدر العامل وكيف
صدور املريدين
لوح اىل ملك ابريس

لكل نفس تبليغ امره والذي اراد ما امر به ينبغي له ان
 60قد كتب هللا ّ
لصفات احلسنة ا ّوال مثّ يبلّغ النّاس لتنجذب بقوله قلوب املقبلني
يتّصف اب ّ
ومن دون ذلك ال يؤثر ذكره يف افئدة العباد كذلك يعلّمك هللا انّه هلو الغفور
ا ّلرحيم
لوح اىل ملك ابريس

كيفية امر التبليغ وحيفظوا
 61وعلى النّفوس املق ّدسة ان يتفكروا ويتدبروا يف ّ
حّت
لكل مقام آايت وكلمات من الكتب االهليّة البديعة عن ظهر قلب ّ
ّ
ينطقوا بتلك اآلايت االهليّة عند البيان مراعني مقتضيات ا ّلزمان واملكان.
أل ّّنا هي االكسري االعظم والطلسم االكرب االفخم حبيث ال يبقى جمال
يرتدد.
للمستمع ان ّ
لوح السيد مهدي دهجي (اجملموعة) ص 167
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 62ليس اليوم يوم القعود قوموا بقيام تقومن به املمكنات هذا ينبغي ملن
أقبل بقلبه إىل قبلة اآلفاق كم من قائم إنّه من القاعدين عند ربّك وكم من
ذي حيوة إنّه من األموات إ ّن الذي شرب رحيق احليوان من أايدي فضل
الرمحن إنّه كان قائما وربك العزيز الوهاب هذا قيام ال يتبعه القعود لو
ربّه ّ
يكون اثبتا يف أمر هللا مالك الرقاب لعمري ال أيخذه النوم ولو ينام ولكن
سره قد أتى الوهاب يف ظلل
القوم يف غفلة وحجاب إذا رقد نطق لسان ّ
السحاب وإذا قام أشار أبصبع اليقني إىل شطر املعبود وقال هذا مطلع
النوار كم من نطق إنّه صامت وكم من صامت انّه ممن
آايت ربكم العزيز ّ
نطق ابحلق كذلك شهد الرمحن إنّه هلو العزيز العالّم.
كتاب مبني ص 97/96
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 63أن اي قعيد ليس اليوم يوم القعود لعمري إن الروح قام خلدمة ربّك
ّإايك أن تكون من القاعدين .قم خلدمة موالك بقيام يقومن به املمكنات
كذلك قضي األمر من مقتدر قدير كن قائما على خدمة موالك يف كل
األحيان على شأن ال يزلّك ملز الالّمزين إ ّن الذي أضاء من نور الوجه إنّه
يكون قائما ورب العرش العظيم ال أيخذه النوم ولو ينام اليوم ولكن القوم
سره قد
يف حجاب مبني إنّه يف القيام ولو تراه قاعداً إذا يرقد ينطق لسان ّ
أتى املقصود وإذا يقوم يشريُ أبصبع اليقني إىل شطر املعبود ويقول هذا مطلع
الرحيم كم من قائم إنّه ممّن قعد وكم من قاعد إنّه من
أايت ربّكم الرمحن ّ
القائمني
كتاب مبني ص 133
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