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هو الباقي

الل 1أتصربين على مقعدك بعد الّذي كان قميص الغالم حممرا بدم
أن اي أمة ّ
السماء وينادي يف ك ّل حني بنداء حزين وكلّما يستغيث من
البغضا بني األرض و ّ
يتقربون إليه بسيوف احلسد وكذلك كان األمر إن أنت من العارفني إذًا قد وقع
أحبّائه ّ
لعل يجديل دلْو
ب وإنّك إن وجدت ّ
مجال البها يف غيابت الج ّ
سيارة العما فأرسليه ّ
كل العاملني
الوفا يف هذا البئر الظّلما ويرفع به الغالم ويستضيء بلحاظه ّ
أن اي أميت أتصربين على حملّك بعد الّذي ابتلي اخلليل بيد النّمرود ولن جيد
الل العزيز الميل
انصرا إّّل ّ
لنفسه ً
2
ف وكان
أن اي أميت أتشربني املاء بعد الّذي كان احلسني ظمأان يف أرض الط ّ
ميص من عرقه قطرات ٍدم منري
أن ّ
1

إشارة اىل حضرة هباءالل الذي كان امسه حسني علي

" 2نزل اللوح ابللغة العربية ،وفيه مقاطع ابلفارسية ترمجها حضرة هباءالل بنفسه ،وقد نزل يف حق خاتون جان ،كربى بنات احلاج أسد الل الفرهادي من
مواطين قزوين" ،كتاب ظهور حضرة هباءالل ،أديب طاهرزاده ،اجمللد  ،2الفصل الثامن
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الرضوان بعد الّذي كان مجال الّسبحان متغيّ ًرا مبا أصابته الباساء
أتسريين يف ّ
الشياطني
من جنود ّ
الل ربّك ابحلزن الكربى وبذلك
أن اي أميت أتفرحني بعد الّذي ب ّدل فرح ّ
املقربني عن وراء حجبات عّز بديع
ّ
استدمت قلوب املمكنات مثّ أفئدة ّ
الل ربّك بعد الّذي أيكل الغالم من قطعات كبده مبا
أأتكلني من نعمة ّ
اكتسبت أيدي املنافقني
3
حل يف
و
تغرب مجال القدم
قويل اي م أ البيان أإسرتحتم يف بيوتكم بعد الّذي ّ
ّ
داير الّيت لن يعرفه أحد من أهلها ّل من وضيعهم وّل من شريف

الروح بني يدي اليهود ويلدغوه كالثّعبان يف ك ّل
أتضحكون بعد الّذي كان ّ
الل وأخذمت ما أمركم
الل وميثاقه ونبذمت أمر ّ
حني فوا حسرات عليكم مبا نسيتم عهد ّ
هويكم اي م أ املنافقني
3

من ألقاب حضرة هباءالل
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الل أتكحل ّن عيونك ّن بعد الّذي يبكي عيون القدم وجيري ال ّدموع
أن اي أماء ّ
على خدوده كما ميطر سحاب الفيض على خدود أرض بديع
الل مشبّ ًكا من رماح املنكرين
أتزيّ ّن أجسادك ّن بعد الّذي كان رداء ّ
السرور عن رضوان
أتد ّ
السرور بعد الّذي انقطعت نفحات ّ
خلن يف حجرات ّ
امسي العظيم
الل من لطمات البغضاء من الّذينهم
اصفر وجه ّ
أن اي أمائي أحتمر ّن وجوهك ّن و ّ
الل مبا أنكروا هذا الفضل العزيز املنيع
ما آمنوا أبحد من رسل ّ
الرمحن قد ابتلي بني م أ البيان كما ابتلي عل ّي 4بني
اي أميت فاعلمي أب ّن حمبوب ّ
5
الشاهدين وإ ّن يوسف المال
اتلل بل أعظم من ذلك لو أنت من ّ
م أ الفرقان ّ

4
5

إشارة اىل حضرة الباب ،علي حممد
إشارة اىل حضرة هباءالل
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لعل يقوم أحد على
ينادي حني الّذي وقع حتت أظفار ال ّذئب ويستنصر من أحبّائه ّ
نصره ويكون من النّاصرين
بن على فخوذك ّن مثّ على ترائبك ّن مثّ على رؤوسك ّن مبا أراد الغالم أن
إذًا فاضر ّ
اتلل اهتزت شجرة
خيرج عن بني هؤّلء مبا ورد عليه ما ّل حيصيه أحد من العاملني ّ
القصوى مثّ انقعرت جبذعها على وجه األرض مبا هبّت على سدرة املنتهى روايح
السموم عن شطر القلوب من عبادان املشركني
ّ
ين رأسك بعد الّذي ارتفع رأس الغالم على سنان البغضاء
أن اي أميت أتسرت ّ
اهتن مبا شهدن سلطان
عرت احلورّايت
لعن شعر ّ
رؤوسهن يف غرفات البقا وق ّ
ّ
وبذلك ّ
الل وكانوا من املعرضني على مجال عّز
األهبى بني يدي األشقيا الّذينهم اعرتضوا على ّ
قدمي
أن اي مجال القدم ذ ّكر العباد مبا أذكرانه لك خلف سرادق العصمة مثّ اكشف
أقل من أن يلتفت بذلك أحد إّّل ك ّل فطن طاهر
مجال األسرار عن حجبات األستار ّ
للسامعني أل ّن يف ذلك
لعل يعرفون مبا نّزلنا حكمه يف التّورية وجعلناه عربة ّ
عليم ّ
آلايت للعارفني وبيّنات للموقنني ودّلّلت لك ّل جماهد أمني الّذين لن مينعهم إشارات
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املقر املق ّدس الّذي برتابه يستربكون أهل
الكلمات عن الورود يف مقابلة العرش هذا ّ
م أ القدم على مكامن قدس رفيع
قل إ ّان خلقنا الب ْلعام 6من قبل بقبضة من الطّني مثّ ألبسناه قميص األمسا حبيث
املقربني وأرفعنا ذكره إىل مقام الّذي كان أن يذكره النّاس يف
اشتهران امسه بني عبادان ّ
أكثر ال ّداير وأحاطته أمطار الفضل من سحاب أمران املربم العزيز القدير
فلما قضت أ ّايم بعثنا بعده الكليم آبايت بيّنات وأرسلناه إىل بلده إذًا أنكره
ّ
السموات وما دوهنا واألرضني
وغّرته ّ
الرايسته إىل أن حارب ابلّذي حبرف منه خلق ّ
وما عليها وجعلناه مظهر نفسي العليم احلكيم
أن اي عبد خذ زمام القلم مثّ اكف مبا أجريت من فمه من رحيق القدس وتسنيم
املنري أن اختم الكالم يف هذا املقام مثّ ابتدء بذكر أصفيائي ليكون ذكًرا وشرفًا
لل ّذاكرين

6

إشارة اىل "بلعم بن ابعوراء" بن لوطا النيب ،راجع كتاب العهد القدمي وسورة اّلعراف ،اآلايت 176 – 175
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الل ما
قل أن اي أهل البهاء أن اركبوا سفينة البقا الّيت جرت على حبر احلمراء إ ّن ّ
ألهنا ّل حتمل إّّل أهل التّقى من أصحاب هذا الفىت الّذي
ق ّدر للمشركني نصيبًا منها ّ
لعل
السموات واألرض ويدعوا النّاس إىل وجه ّ
ركب رفرف اّلستجالل ويصح بني ّ
الل ّ
حيل األملاس وجيريه على
ونن من ّ
يك ّ
املتوجهني وأنتم اي أهل البها إن وجدمت أح ًدا أن ّ
الل بني
األلواح فاكتبوا به ما نزل ىف هذا اللّوح مثّ انشروه يف ك ّل البالد ليظهر آاثر ّ
عما أمرمت به
عباده املوقنني وإن لن جتدوا فاكتبوه ابل ّذهب اخلالص إ ّايكم أن ّل جتاوزوا ّ
الصابرين
ونن من ّ
وّل تك ّ
مشوسا مشرقات وّل يعلم ع ّدهتا ّإّل
قل إ ّن ّ
الل قد أشرق عن أفق تلك الكلمات ً
يريب بك ّل واحد منها عاملا من عوامله الّيت ما اطّلع هبا أحد من
الل احملصي العليم و
ّ
ّ
ً
الل العامل اخلبري
املمكنات إّّل ّ
ونن من * املستكربين
خير بوجهه عند إشراقها وّل يك ّ
* فطوىب ملن قابلها واستضاء هبا و ّ
احلجيّة والربهان ك ّل*
وإ ّن حرفًا من هذا اللّوح ليكفي يف ّ
السموات واألرض وّل يعرفها إّّل ك ّل منصف بصري ولو*
* من يف ّ
السموات*
* يضعها أحد على ك ّل شيء أو تتلى على ّ
* واألرض ليجدها خاضعا لوجه ربّك وتلك*
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لعل النّاس*
* الكلمات نلقيها على العباد ّ
يستقيمن على*
ونن من املقبلني و
ّ
* يك ّ
* األمر وينصر ّن هذا العبد*
* الوحيد الوتر*
* الفريد*
*
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