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السحاب وقضي
اي اپاپ أخرق األحجاب قد أتى ّ
رب األرابب يف ظلل ّ
السبحات بسلطان ربّك مثّ اصعد
األمر من لدى ّ
اهلل املقتدر املختار اكشف ّ
الصفات كذلك أيمرك القلم األعلى من لدن ربّك العزيز
إىل ملكوت األمساء و ّ
مرة إ ّايك أن تعرتض
مرة أخرى كما أتى منها ّأول ّ
السماء ّ
اجلبّار إنّه أتى من ّ
الفريسيّون من دون بيّنة وبرهان قد جرى عن ميينه كوثر
عليه كما اعرتض ّ
الفضل وعن يساره سلسبيل العدل وميشي ق ّدامه مالئكة الفردوس براايت
اآلايت
السماء دع الورى ورائك
إ ّايك أن متنعك األمساء عن ّ
اهلل فاطر األرض و ّ
مثّ أقبل إىل موالك الّذي به أضائت اآلفاق قد زيّنّا امللكوت ابمسنا األهبى
اهلل خالق األشياء إ ّايك أن متنعك الظّنون بعد إذ
كذلك قضي األمر من لدى ّ
أشرقت مشس اليقني من أفق بيان ربّك العزيز املنّان أسكنت يف القصور
وسلطان الظّهور يف أخرب البيوت دعها ألهلها مثّ اقبل إىل امللكوت بروح
ورحيان
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عمروا
قل اي مأل األرض أخربوا بيوت الغفلة أبايدي القدرة واإلطمينان و ّ
الشمس
الرمحن هذا خري لكم ممّا تطلع ّ
غرف العرفان يف القلوب ليتجلّى عليها ّ
اهلل يف العامل مبا
عليه يشهد بذلك من عنده فصل اخلطاب قد فاحت نسمة ّ
أتى املقصود مبجده األعظم إذا ك ّل حجر ومدر ينادي قد ظهر املوعود امللك
ّهلل املقتدر العزيز الغ ّفار
عمن خلقها وتركها
إ ّايك أن متنعك العلوم عن سلطان املعلوم أو ال ّدنيا ّ
الرمحن بني مأل األكوان وخذ كأس احليوان بيد اإلطمينان اشرب
قم ابسم ربّك ّ
منها ّأوال مثّ اسق املقبلني من أهل األداين كذلك الح قمر البيان من أفق
احلكمة والتّبيان
لئال متنعك عن شطر امسي القيّوم اذكر إذ أتى
أخرق سبحات العلوم ّ
الروح أفىت عليه من كان أعلم علماء عصره يف مصره وآمن به من يصطاد
ّ
احلوت فاعتربوا اي أويل األلباب إنّك من مشوس مسوات األمساء احفظ نفسك
لئال تغشاها الظّلمة وحتجبك عن النّور انظر ما نزل يف الكتاب من لدن ربّك
ّ
الوهاب
العزيز ّ
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قل اي معشر العلماء أمسكوا أقالمكم قد ارتفع صرير القلم األعلى بني
السماء ضعوا ما عندكم وخذوا ما أرسلناه إليكم بقدرة وسلطان قد
األرض و ّ
اهلل واندت ال ّذ ّرات قد أتى القدمي ذو
الساعة الّيت كانت مكنونة يف علم ّ
أتت ّ
اجملد العظيم أسرعوا إليه اي مأل األرض خبضوع وأانب قل إ ّن فديت بنفسي
من لذا تبكي عني شفقيت على
تفرون ّ
مرة أخرى أراكم ّ
حلياتكم وملّا جئتكم ّ
اهلل اي أويل األنظار
شعيب اتّقوا ّ
انظر يف الّذين اعرتضوا على االبن إذ آاتهم بسلطنة واقتدار كم من
تضوع طيب الوصال
يتضرعوا يف فراقه ّ
فلما ّ
الفريسيني كانوا أن ينتظروا لقائه و ّ
ّ
وكشف اجلمال أعرضوا عنه واعرتضوا عليه كذلك ألقينا إليك ما هو املسطور
يف الّزبر واأللواح ما أقبل إىل الوجه إّال ع ّدة معدودات من الّذين مل يكن هلم
عّز بني النّاس واليوم يفتخر ابمسه ك ّل ذي عّز وسلطان كذلك انظر يف هذا
فلما متّ امليقات وكشفنا هلم
الرهبان اعتكفوا يف الكنائس ابمسي ّ
الّزمان كم من ّ
ابلعشي واإلشراق نراهم ابمسي احتجبوا عن
اجلمال ما عرفون بعد إذ يدعونن
ّ
نفسي إ ّن هذا إّال شيء عجاب
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قل إ ّايكم أن مينعكم ال ّذكر عن املذكور والعبادة عن املعبود أخرقوا
العالم قد أتى حلياة العامل و ّاحتاد من على
حجب األوهام هذا ربّكم العزيز ّ
أقل من آن أتقرئون
األرض كلّها أقبلوا اي قوم إىل مطلع الوحي وال توقّفوا ّ
ب اجلليل هذا ال ينبغي لكم اي مأل األحبار
للر ّ
تقرون ّ
اإلجنيل وال ّ
ابهلل فأتوا هبا كذلك نزل األمر
حجة آمنتم ّ
أبي ّ
قل إن تنكروا هذا األمر ّ
من القلم األعلى من لدن ربّكم األهبى يف هذا اللّوح الّذي من أفقه أشرقت
قرب إىل
األنوار كم من عباد صارت أعماهلم حجبا ألنفسهم وهبا منعوا عن التّ ّ
اهلل مرسل األرايح
ّ
الرمحن يف األكوان طوىب ملن نبذ
الرهبان قد ّ
تضوعت نفحات ّ
اي مأل ّ
اهلل يف هذا اليوم الّذي فيه أخذت الّزالزل
اهلوى وأخذ اهلدى إنّه ممّن فاز بلقاء ّ
الرقاب
س ّكان األرض وفزع من عليها ّإال من شاء ّ
اهلل مالك ّ
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حممرا بدم البغضاء مبا ورد عليه من
أتزيّنون أجسادكم وكان قميص ّ
اهلل ّ
اهلل مالك يوم
أويل االغضاء أخرجوا من أماكنكم مثّ ادخلوا العباد يف ملكوت ّ
التّناد قد ظهرت الكلمة الّيت سرتها االبن إ ّّنا قد نزلت على هيكل اإلنسان يف
ب الّذي هو األب قد أتى مبجده األعظم بني األمم
الر ّ
هذا الّزمان تبارك ّ
توجهوا إليه اي مأل األخيار
ّ
قل اي مأل األداين نراكم هائمني يف تيه اخلسران وكنتم حيتان هذا البحر
يتموج أمام وجوهكم أسرعوا إليه من ك ّل األقطار هذا
مل منعتم عن مبدئكم إنّه ّ
الغن املتعال قد أتى
الصخرة أبعلى ّ
يوم فيه تصيح ّ
الصيحة وتسبّح ابسم رّهبا ّ
األب وكمل ما وعدمت به يف امللكوت هذه كلمة كانت حمفوظة خلف حجاب
فلما أتى الوعد أشرقت من أفق املشيّة آبايت بيّنات
العظمة ّ
ب ذا اجملد
الر ّ
قد حبس جسدي لعتق أنفسكم وقبلنا الذلّة لعزكم اتّبعوا ّ
الصليب ورأسي ينتظر
وامللكوت وال تتّبعوا ك ّل مشرك جبّار جسدي يشتاق ّ
الرمحن لتطهري العامل عن العصيان كذلك أشرقت مشس احلكم
السنان يف سبيل ّ
ّ
الصفات
من أفق أمر مالك األمساء و ّ
www.oceanoflights.org

لوح البااب – آاثر حضرة هباءاهلل – آاثر قلم اعلى ،اجمللد  ،1الصفحة 38

قد قام علينا أهل الفرقان وعذبوان بعذاب انح صبه روح القدس وصاح
عما
السحاب من املشركني من ظ ّن أ ّن البآلء مينع البهاء ّ
ّ
الرعد وبكى علينا ّ
اهلل موجد األشياء قل ال ومنزل األمطار إنّه ال مينعه شيء عن ذكر ربّه
أراد ّ
احلق لو حيرقونه يف الربّ إنّه من قطب البحر يرفع رأسه وينادي إنّه
اتهلل ّ
ّ
السموات واألرض ولو يلقونه يف بئر ظلماء جيدونه يف عُلى اجلبال
إله من يف ّ
ينادي قد أتى املقصود بسلطان العظمة واإلستقالل ولو يدفنونه يف األرض
اهلل املق ّدس
السماء وينطق أبعلى النّداء قد أتى البهاء مبلكوت ّ
يطلع من أفق ّ
اهلل هبذا االسم
العزيز املختار ولو يسفكون دمه ك ّل قطرة منه تصيح وتدعو ّ
الّذي به فاحت نفحات القميص يف األشطار
السماء
إ ّان حتت سيوف األعداء ندعو العباد إىل ّ
اهلل فاطر األرض و ّ
الفجار قل اي أهل األرض
بقوة ال متنعنا جنود الّذين ظلموا وال سطوة ّ
وننصره ّ
ك ّسروا أصنام األوهام ابسم ربّكم العزيز املنّان مثّ أقبلوا إليه يف هذا اليوم الّذي
األايم
جعله ّ
اهلل سلطان ّ
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الرمم من شطر امسه األعظم
اي رئيس القوم استمع ملا ينصحك به ّ
مصور ّ
اهلل مك ّور اللّيل والنّهار دع
بع ما عندك من الّزينة املزخرفة مثّ أنفقها يف سبيل ّ
امللك للملوك واطلع من أفق البيت مقبال إىل امللكوت ومنقطعا عن ال ّدنيا مثّ
السماء كذلك أمرك مالك األمساء من لدن ربّك
انطق بذكر ربّك بني األرض و ّ
دد
العزيز ّ
العالم انصح امللوك قل أن أعدلوا بني النّاس إ ّايكم أن جتاوزوا ما ح ّ
تتصرف يف ال ّدنيا وزخرفها دعها ملن أرادها
يف الكتاب هذا ينبغي لك إ ّايك أن ّ
وخذ ما أمرت به من لدن مالك االخرتاع ان أيتك أحد خبزائن األرض كلّها ال
اهلل
ترد البصر إليها كن كما كان موالك كذلك نطق لسان الوحي مبا جعله ّ
طراز كتاب اإلبداع
انظر يف اللّؤلؤ إ ّن صفائه بنفسه لو تغطّيه ابحلرير إنّه حيجب حسنه
الصبيان اعلم
وصفائه كذلك اإلنسان شرفه آبدابه وما ينبغي له ال مبا تلعب به ّ
عما سواه ال ما عندك من الّزخارف دعها
حب ّ
اهلل وانقطاعك ّ
أ ّن زينتك ّ
اهلل جمري األّنار كلّما نّزل من األمثال
ألهلها وأقبل إىل ّ
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تتمسك
قد نزل بلسان االبن والّذي ينطق اليوم ال يتكلّم هبا إ ّايك أن ّ
الوهاب إذا أخذك
اهلل العزيز ّ
عما ق ّدر يف ملكوت ّ
حببال األوهام ومتنع نفسك ّ
السموات
سكر مخر اآلايت وأردت احلضور تلقاء عرش ربّك فاطر األرضني و ّ
اهلل مظهر القوات
حيب ودرعك ذكري وزادك التّوّكل على ّ
اجعل قميصك ّ
مرة أخرى إنّه اندي يف ّبريّة البيان اي
اي مأل االبن قد أرسلنا إليكم يوحنّا ّ
خلق األكوان ط ّهروا عيونكم قد اقرتب يوم املشاهدة واللّقاء واي مأل اإلجنيل
ب اجلليل استع ّدوا لل ّدخول يف
الر ّ
السبيل قد اقرتب اليوم الّذي فيه أييت ّ
اعمروا ّ
اهلل فالق األصباح
امللكوت كذلك قضي األمر من لدى ّ
السدرة اإلهليّة اي مأل
امسعوا ما ّ
تغردت احلمامة البقائيّة على أفنان ّ
ليعمدكم ابملاء لكي تط ّهر أجسادكم
األرض قد أرسلنا إليكم من مسّي بيوحنّا ّ
األايم الّيت
الروح لالستعداد هلذه ّ
لظهور املسيح وإنّه ط ّهركم بنار ّ
احلب وماء ّ
يغسلكم مباء احليوان من أايدي الفضل واإلحسان هذا هلو
فيها أراد ّ
الرمحن أن ّ
الروح افتحوا األبصار اي
الوالد الّذي أخربكم به إشعيا واملعّزي الّذي أخذ عهده ّ
مأل األحبار لرتوا ربّكم جالسا على عرش العّزة واإلجالل
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الفريسيني وبذلك احتجبوا عن
قل اي مأل األداين ال تكونوا كالّذين اتّبعوا ّ
الروح إن هم إّال يف غفلة وضالل قد أتى مجال القدم ابمسه األعظم وأراد أن
ّ
اهلل امام وجهه
يدخل العامل يف ملكوته األقدس ويرى املخلصون ملكوت ّ
اهرعوا إليه وال تتّبعوا ك ّل مشرك ك ّفار لو خيالف يف ذلك عني أحد ينبغي له أن
مرة أخرى
يقلعها كذلك رقم من قلم القدم من لدن مالك اإلمكان إنّه قد أتى ّ
اهلل اي
خلالصكم اي أهل اإلنشاء أتقتلونه بعد إذ أراد لكم احلياة الباقية اتّقوا ّ
أويل األبصار
اهلل
توجهوا إىل ّ
اي قوم امسعوا ما يوحى اإليكم من شطر ربّكم األهبى و ّ
رب اآلخرة واألول كذلك أيمركم مطلع مشس االإهلام من لدن خالق األانم قد
ّ
حنب أن نرتككم للنّار أخرجوا اي قوم من الظّلمات هبذه
خلقناكم للنّور ما ّ
اهلل مثّ أقبلوا إليها بقلوب مط ّهرة وأنفس
ّ
الشمس الّيت أشرقت من أفق عناية ّ
مطمئنّة وعيون انظرة ووجوه انضرة هذا ما يعظكم به مالك القدر من شطر
املنظر األكرب ليجذبكم النّداء إىل ملكوت األمساء
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ابهلل عامل األسرار قل
طوب ملن ويف ابمليثاق وويل ملن نقض العهد وكفر ّ
هذا يوم الفضل تعالوا ألجعلكم ملوك ممالك ملكويت إن اطعتمون تروا ما
وعدانكم به وأاجعلكم مؤانسي نفسي يف جربوت عظميت ومعاشري مجايل يف
تقومن من
مسآاء اقتداري إىل األبد وإن عصيتمون اصرب حبلمي لعلّكم
تنتبهن و ّ
ّ
اهلل وال تتّبعوا الّذين أعرضوا عن الوجه
فراش الغفلة كذلك سبقتكم رمحيت اتّقوا ّ
بعد ما يدعونه يف الغد ّو واآلصال
فصل بني األشيء خزن ما اختار يف أواعي
إنّه قد أتى يوم احلصاد و ّ
العدل وألقى يف النّار ما ينبغي هلا كذلك حكم ربّكم العزيز الودود يف هذا
القهار واملن ّقي
اليوم املوعود إنّه هو احلاكم على ما يشاء ال إله إّال هو املقتدر ّ
يعرفكم أمري ويهديكم
ما أراد ّإال أن خيزن ك ّل جيّد لنفسي وما تكلّم إّال مبا ّ
سبيل الّذي بذكره زيّنت األلواح
مرة
قل اي مأل النّصارى قد جتلّينا عليكم من قبل وما عرفتمون هذه ّ
مرة وأراد أن
السماء كما أتى ّأول ّ
أخرى هذا يوم ا ّهلل أقبلوا إليه إنّه قد أتى من ّ
حيب أن
أيويكم إىل ظالل رمحته إنّه هو املتعايل العزيز النّ ّ
صار إ ّن احملبوب ال ّ
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حترتقوا بنار اهلوى أنتم ولو احتجبتم هذا مل يكن إّال من غفلتكم وعدم عرفانكم
تذكرونن وال تعرفونن تدعونن وغفلتم عن ظهوري بعد إذ جئتكم من مساء
ب
الر ّ
القدم مبجدي األعظم أحرقوا األحجاب ابمسي وسلطان لكي جتدوا إىل ّ
سبيالا
ب اجلليل من أفق سرادق العظمة والكربايء ينادي ويقول اي مأل
الر ّ
ّ
اإلجنيل قد دخل امللكوت من كان خارجا منه واليوم نراكم متوقّفني لدى
الوهاب مثّ ادخلوا ابمسي يف ملكويت
بقوة ربّكم العزيز ّ
الباب أخرقوا األحجاب ّ
كذلك أيمركم من أراد لكم احلياة الباقية إنّه كان على ك ّل شيء قديرا طوىب
للّذين عرفوا النّور وسرعوا إليه إذا هم يف امللكوت أيكلون ويشربون مع
األصفياء
ونراكم اي أبناء امللكوت يف الظّلمة هذا ال ينبغي لكم أختافون من
شرف بقدومه دايره كذلك
أعمالكم تلقاء النّور أقبلوا إليه إ ّن ربّكم اجلليل قد ّ
الروح إ ّن أشهد له كما إنّه كان يل شهيدا إنّه قال
نعلّمكم سبيل من أخرب به ّ
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تعاليا ألجعلكما صيّادي اإلنسان واليوم نقول تعالوا لنجعلكم علّة حياة العامل
كذلك قضي احلكم يف لوح كان من قلم األمر مسطورا
حترك على ذكر ملوك أخرى يف هذه الورقة املباركة النّوراء
اي قلم األعلى ّ
تغرد به الورقاء على أفنان سدرة املنتهى
ليقومن عن رقد اهلوى و ّ
ّ
يسمعن ما ّ
اهلل يف هذا الظّهور األبدع املنيع
يسرعن إىل ّ
و ّ
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