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  هو الباقي  
 
 

دم ب اان قميص الغالم حممر  ك  ذيالّ  دبع دك  مقع ىصربين علأت 1ة اللّ أن اي أم
ما يستغيث من لّ كو  ينز اء حدّل حني بنك  دي يفيناو  الّسماءو  رضالبغضا بني األ
وقع  دق من العارفني إ ًذا إن أنت   مركان األ  كلكذو  دليه بسيوف احلسأحّبائه يتقرّبون إ

ْلو  د   يلدرسليه لعّل يج العما فأ دت سيارّةن وجإ ك  نّ إو  بّ  الج  ت  اب  ي  غ   البها يف مجال
 كّل العاملني ه  ظبلحا يستضيءو  يرفع به الغالمو  ظّلماا البئر الذه الو فا يف

 
د ن جيلو  دمرو النّ  داخلليل بي ذي ابتليالّ  دبع كحملّ  ىتصربين عل أيتأن اي أم

 يل ز الميز ّّل الّل العا إلنفسه انصرً 
 

كان و  فّ  ط  رض الظمأان يف أ 2ان احلسنيك  ذيالّ  دشربني املاء بعيت أ تمأن اي أ
 دٍم منري رات طن ميّص من عرقه قأ

                                                 

 ني علي إشارة اىل حضرة هباءالل الذي كان امسه حس  1 
من  يحق خاتون جان، كربى بنات احلاج أسد الل الفرهاديف نزل وقد "نزل اللوح ابللغة العربية، وفيه مقاطع ابلفارسية ترمجها حضرة هباءالل بنفسه،   2 

 ، الفصل الثامن 2مواطين قزوين"، كتاب ظهور حضرة هباءالل، أديب طاهرزاده، اجمللد 
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صابته الباساء ا مبا أكان مجال اّلسبحان متغيّ رً   ذيالّ  دالّرضوان بع أتسريين يف

 طني الّشيا دمن جنو 
 

ك لذبو  ربىكن الز ابحل كل فرح الّل ربّ دّ ب ذيالّ  دتفرحني بعيت أأن اي أم
 ديع ب زّ ة املقرّبني عن وراء حجبات عدفئكنات مثّ أقلوب املم استدّمت
 
ده مبا بكعات  طل الغالم من قكأي ذيالّ  دبع كلني من نعمة الّل ربّ كأتأ

 املنافقني  ديياكتسبت أ
 

 حّل يفو  3مدمجال الق   ذي تغّربالّ  دم بعكبيوت سرتحتم يفأإ اي م أ البيان قويل
 ّل من شريف و  د من أهلها ّل من وضيعهمحاير اّليت لن يعرفه أد

 
ّل ك  كالثّعبان يفغوه  ديلو  داليهو  ديان الّروح بني يك  ذيالّ  دون بعكتضحأ

م ذمت ما أمركخأو  نبذمت أمر اللّ و  ميثاقهو  د اللّ م مبا نسيتم عهكحني فوا حسرات علي
 فقني م اي م أ املناكهوي

                                                 

 من ألقاب حضرة هباءالل   3 



  167 - 154 ، الصفحات  7اجمللد  ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة – (القسم العريب) بهاءاللوح 

www.oceanoflights.org 

 
موع دّ ال جيريو  دمعيون الق   كييب ذيالّ  دّن بعكعيون نّ لأن اي أماء الّل أتكح

 يع درض بأ دو دخ ىر سحاب الفيض علطما ميكه  دو دخ ىعل
 
 رين كمن رماح املن اكً اء الّل مشبّ دان ر ك  يذالّ  دّن بعدكجساّيّن أز تأ

 
رضوان  عت نفحات الّسرور عنطانق يذالّ  دحجرات الّسرور بع يف خلنّ دتأ

  يمظالع امسي
 

ينهم ذمات البغضاء من الّ طاصفّر وجه الّل من لو  نّ كوجوه حتمرنّ أمائي أأن اي 
 املنيع  زيز ا الفضل العذروا هكنمن رسل الّل مبا أ دحما آمنوا أب
 

بني  4يّ ل  ع   ما ابتليكبني م أ البيان   يابتل دّن حمبوب الّرمحن قاي أميت فاعلمي أب
 5يوسف المال نّ إو  يندالّشاهنت من أ لو كلذم من ظعم أ الفرقان اتلّل بل أ

                                                 

 إشارة اىل حضرة الباب، علي حممد   4 
 إشارة اىل حضرة هباءالل   5 
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 ىعل دحيستنصر من أحّبائه لعّل يقوم أو  ئبذّ فار الظي وقع حتت أذحني الّ  يدينا
 ون من الّناصرين كيو  نصره

 
ن الغالم أ دراّن مبا أكرؤوس ىّن مّث علكترائب ىّن مّث علذكفخو  ىعل فاضربنّ  اذً إ  

ت شجرة ز العاملني اتلّل اهتمن  دحأعليه ما ّل حيصيه  دخيرج عن بني هؤّلء مبا ور 
رة املنتهى روايح دس ىرض مبا هّبت على وجه األعها علذالقصوى مّث انقعرت جب

 ني كان املشر در القلوب من عباطالّسموم عن ش
 

 سنان البغضاء ىارتفع رأس الغالم عل يذالّ  دبع كرأس تسرتينّ أن اي أميت أ
ان طن سلدشعراهتّن مبا شه لعنّ قو  غرفات البقا يفت احلوراّيت رؤوسهّن عرّ  كلذبو 

 زّ مجال ع ىانوا من املعرضني علكو  اللّ  ىينهم اعرتضوا علذشقيا الّ ي األدهبى بني ياأل
 مي دق

 
شف كق العصمة مّث ا دخلف سرا كرانه لذكمبا أ در العباذكّ م دن اي مجال الق  أ

 اهرط نطّل فكّّل  إ دأح كلذن يلتفت بمجال األسرار عن حجبات األستار أقّل من أ
 كلذ جعلناه عربة للّسامعني ألّن يفو  مه يف الّتوريةكلنا حزّ عليم لعّل يعرفون مبا ن

شارات ين لن مينعهم إذمني الّ أ دّل جماهكّلّلت لدو  بّينات للموقننيو  آلايت للعارفني
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هل أ ونكبرتابه يسترب  يذس الّ دّ ا املقّر املقذمقابلة العرش ه يف دلمات عن الورو كال
 س رفيع دامن قكم ىم علدم أ الق  

 
مسا حبيث ني مّث ألبسناه قميص األطّ من ال من قبل بقبضة 6قل إاّن خلقنا الب  ْلع ام  

ره الّناس يف ذكن يان أك  يذمقام الّ  ره إىلذكرفعنا أو  ان املقرّبنيداشتهران امسه بني عبا
 ير دالق زيز مران املربم العار الفضل من سحاب أطمته أطحاأو  ايردّ ثر الكأ

 
 رهكنا أذً ه إ  دبل أرسلناه إىلو  ليم آبايت بّيناتكه الداّيم بعثنا بعفلّما قضت أ

 رضنياألو  وهنادما و  حبرف منه خلق الّسموات يذن حارب ابلّ غ رّته الّرايسته إىل أو 
 يم كالعليم احل هر نفسيظجعلناه مو  ما عليهاو 

 
تسنيم و  سدالق جريت من فمه من رحيقأ ف مباكمام القلم مثّ ا ز  ذخ دن اي عبأ
 اشرفً و  ارً ذكون كلي ر أصفيائيذكء بدا املقام مّث ابتذه الم يفكن اختم الاملنري أ

 رين كا ذّ لل
 

                                                 

  176 – 175إشارة اىل "بلعم بن ابعوراء" بن لوطا النيب، راجع كتاب العهد القدمي وسورة اّلعراف، اآلايت   6 
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ّن الّل ما ى حبر احلمراء إجرت عل بوا سفينة البقا اّليتكن ار أهل البهاء أاي ن قل أ
 يذلفىت الّ ا اذصحاب هالّتقى من أ هل أّّل ا منها ألهّنا ّل حتمل إني نصيبً كر للمشر دّ ق
وجه الّل لعّل  عوا الّناس إىلديو  رضاألو  يصح بني الّسمواتو  ستجاللب رفرف اّلكر 
ى جيريه علو  ملاسا أن حيّل األدً حمت أدن وجأنتم اي أهل البها إو  ونّن من املتوّجهنيكي

هر آاثر الّل بني ظلي دّل البالك  ا الّلوح مّث انشروه يفذه ل ىفز تبوا به ما نكلواح فا األ
 مرمت بهوا عّما أز ن ّل جتاو م أكايّ هب اخلالص إذّ تبوه ابلكوا فا دن لن جتإو  ه املوقننيدعبا

 ونّن من الّصابرين كّل تو 
 

هتا إّّل دّ ّل يعلم عو  مشرقات امشوسً لمات كال كفق تلأشرق عن أ دّن الّل ققل إ
  دّل واحكب يريّب و  الّل احملصي العليم

ً
من  دحلع هبا أطّ ما ا ا من عوامله اّليتمنها عامل

 ّّل الّل العامل اخلبري نات إكاملم
 
 ربينكاملست* ونّن من كّل يو  شراقهاإ دخيّر بوجهه عنو  ء هبااستضاو  وىب ملن قابلهاطف* 

 *لّ كالربهان  و  ةاحلّجيّ  في يفكا الّلوح ليذا من هّن حرفً إو 
 *لوو  ّل منصف بصريكّّل  إ ّل يعرفهاو  رضاألو  من يف الّسموات* 

 *ى الّسمواتتتلى عل وشيء أ لّ كعلى   دحا أيضعه* 
 *كتلو  كلوجه ربّ  ها خاضعادرض ليجاألو * 
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 *لعّل الّناس دالعبا ىلمات نلقيها علكال* 
 *ىعل يستقيمنّ و  ونّن من املقبلنيكي* 

 *دا العبذه ينصرنّ و  مراأل* 
 *الوتر دالوحي* 

 * دالفري* 
 * 
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