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الرقاب
السحاب ق نزل من ل ى ه
لوح ّ
اّلل مالك ه
اّلل العليم احلكيم
بسم ّ

السموات
هذا كتاب من ل ى ه
الرمحن إىل الهذينهم أقبلوا إىل قبلة من يف ه
تقرهبم إىل مقام ينطق فيه
لتسرهم آايت ه
اّلل وجتذهبم إىل أفق الوحي و ه
واألرضني ه
اّلل و هقوته قل اي
ك هل شيء إنهه ال إله هإال أان العزيز العليم قم على األمر حبول ه
اّلل عليكم إذ كنتم يف شفا حفرة النهسيان وأنزل عليكم
مأل البيان اذكروا نعمة ه
السبيل الواضح املستقيم أن اي قلم الق م
من مساء التهبيان ما علهمكم به هذا ه
أبّن أان املقت ر
كل بصري ه
اذكر يف اللهوح ما تفرح به أفئ ة املخلصني ويوقن ه
عما أردت من على األرض كلهها وأان العزيز احلكيم قل
على ما أشاء ال مينعين ه
فلما وردان
إ هن املشركني نقضوا عه ه
السجن بظلم مبني ه
اّلل وميثاقه وأدخلوان يف ه
اّلل املقت ر العزيز العظيم ومنهم ملك العجم
أردان أن نبلهغ امللوك رساالت ه
عرفناه نفسنا بع الهذي أخرتان أح ا من األخيار
كشفنا له مجال األمر و ه
ونفخنا يف قلبه روح الق رة واإلقت ار وأرسلناه إليه ككرة النهار بلوح من ل ن
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الروم ليعلما أ هن
ربهك العزيز الق ير وفيه بيهنا ما اكتسبت ي اه وما ارتكبه ملك ه
ابّلل
خيوفنا سطوة الهذين كفروا ه
البالء لن مينع البهاء ه
عما أراد مالك األمساء ومل ه
مرة أخرى واضطرب منه ك هل جبهار
العزيز احلمي وبه نفخنا يف صور الق رة ه
الراق ين ق نهزلنا فيه
عني وفيه نزل من النهصايح واملواعظ ما تستيقظ به أفئ ة ه
كل شأن بياان شافيا اي طوىب ملن يقرئه ويتف هكر يف إشاراته لعمري إنهه يكفي
من ه
اّلل العزيز اجلميل
العاملني لو نزلت كلمة منه على اجلبال لتطري من ه
الشوق إىل ه
اّلل وعظمته وانتشار أمره وظهور استقالله
إ هان ما أردان منه هإال إظهار سلطنة ه
الشاكرين قل
بني عباده املريبني وما تركنا فيه ألح من عذر أن اقرء وكن من ه
اي مأل االرض تف هكروا إ هان نزلنا يف اللهوح لرئيسكم أبن جيمعنا وعلماء العصر
حجته لكم إنهه ارتكب ما انح به س هكان امللكوت أنتم بع
ليظهر أمر ه
اّلل و ه
ونن من الظهاملني
تتمسكون وإىل من تذهبون أن انصفوا وال تك ه
ذلك ه
أبي أمر ه
وكذلك أردان يف العراق أن جنتمع مع علماء العجم ملا مسعوا هفروا وقالوا إ هن هو
ه
إهال ساحر مبني هذه كلمة خرجت من أفواه أمثاهلم من قبل وهؤالء اعرتضوا
عليهم مبا قالوا وهم يقولون اليوم مثل قوهلم وال يفقهون لعمري مثلهم كمثل
متر عليهم أرايح عاصفات وجتعلهم هباء إ هن ربهك هلو
الرماد عن ربهك إذا أراد ه
ه
تشرفت تلك ال ه اير بق وم ربهك املختار ونطق ك هل حجر
املقت ر على ما يري ه
www.oceanoflights.org

لوح السحاب – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ،اجملل  ،1الصفحات 154 - 149

األايم وأتى املقصود جبالل مبني ق أخذ االهتزاز أرض
غرة ه
وم ر ق ظهرت ه
رب املتعال لك احلم مبا أحيتين
حركتها نسمة الوصال تقول اي ه
احلجاز و ه
نفحات وصلك بع الهذي أماتين هجرك طوىب ملن أقبل إليك وويل للمعرضني
أانر جبل الطهور من إشراق الظههور وقال ق وج ت عرفك اي إله من يف
السموات واألرضني تلك أرض فيها بعثنا النهبي هني واملرسلني ق ارتفع فيها ن اء
ه
بشروا العباد هبذا النهبأ العظيم
اخلليل مثه الكليم ومن بع ه اإلبن ك هل أخربوا و ه
الس رة
ووروده يف تلك ال ه اير كذلك نزل يف األلواح من ل ن منزل ق مي و ه
تنادي اي أهل النهاسوت ق أتى مالك امللكوت واستوى على العرش ويف حوله
املقربني دعوا الكنائس واملساج أن أسرعوا إىل مطلع الوحي وال
من امللئكة ه
اتّلل ق طلع فجر اليقني إ هن املعاب لذكره ق أتى
تتهبعوا ظنهون الهذين غفلوا ه
املذكور بسلطان عظيم إ هايكم أن متنعكم األذكار عن ربهكم املختار دعوا ما
عن األانم مثه أقبلوا إىل مطلع اإلهلام هذا خري لكم إن أنتم من العارفني قم على
الرمحن ذكر الربيهة
ذكري إ هايك أن مينعك قول املشركني إ هن اللهسان خلق لذكر ه
ولكن ابحلكمة كذلك قضي األمر ورقم من قلم إرادة ربهك العليم الق ير أن
امجع أحبهائي مثه أمرهم من ل هان ابلربه والتهقوى كذلك أمرت من ل ن ربهك
السبيل وأيكلون أموال
األهبى ولك اليوم عن ان مقام كرمي إ هن الهذين يس ه ون ه
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اّلل على ما أقول شهي ليس ذلهيت
النهاس ويفس ون يف االرض إنهين براء منهم و ه
سجين لعمري إنهه عهز يل بل ال هذلهة عمل أحبهائي الهذين ينسبون أنفسهم إلينا
الشيطان يف أعماهلم أال هإّم من اخلاسرين ملا قضي األمر وإشرق هنري
ويتهبعون ه
ه
اآلفاق من شطر العراق أمرانهم مبا يق ه سهم عن العاملني منهم من أخذ اهلوى
احلق ابهل ى وكان من املهت ين قل الهذين
عما أمر ومنهم من اتهبع ه
وأعرض ه
متسكوا ابل ه نيا هإّم ليسوا من أهل البهاء هم عباد لو يردون
ارتكبوا الفحشاء و ه
مين
السحاب وال يلتفتون إليه أب ا أال هإّم ه
ميرون عنه ك ه
واداي من ال هذهب ه
مر ه
ليج هن من قميصهم املأل األعلى عرف التهق يس ويشه بذلك ربهك ومن
إليهن
عن ه علم الكتاب ولو يردن عليهم ذوات اجلمال أبحسن الطهراز ال ترت ه ه
أبصارهم ابهلوى أولئك خلقوا من التهقوى كذلك يعلهمكم قلم الق م من ل ن
لعل النهاس يضعون الورى
ربهكم العزيز ه
الوهاب اي أيهها املقبل بلهغ رساالت ربهك ه
اّلل بينكم وال
اّلل فالق األصباح قل ال تضيهعوا أمر ه
وأيخذون ما أمروا به من ه
اّلل أبلسنكم إ هن اللهسان سيف
ابّلل مرسل األرايح أن انصروا ه
تتهبعوا الهذين كفروا ه
الرمحن أن افتحوا به م ائن القلوب هذا شأن اإلنسان أن اعرفوا اي أويل
ه
اإلهلي
األبصار قل اي معشر العلماء هل يق ر أح منكم أن يركض مع الفىت ه
الرمحن
يف مي ان احلكمة والبيان أو يطري معه إىل مسا املعاّن والتهبيان ال و ه
رب ه
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أّم أموات غري أحياء إهال من شاء ربهك
كلههم انصعقوا اليوم من كلمة ربهك ك ه
ني عليه أهل الفردوس وأهل
العزيز املختار إنهه من أهل العلم ل ى العليم يصله ه
العشي واإلشراق من كان رجله من اخلشب هل يق ر أن
حظائر الق س يف
ه
منور اآلفاق إ هن الهذين نقضوا
يقوم مع الهذي جعل ه
اّلل رجليه من احل ي ال و ه
اّلل وعه ه أولئك أخذهتم نفحات العذاب سوف يرون منازهلم يف النهار
ميثاق ه
فبئس مثوى ك هل متك هرب جبهار قل اي قوم تف هكروا يف القرون الهيت خلت قبلكم
أرسلنا فيها رسال ك هذبوا آبايت رههبم أخذانهم بذنبهم وتركناهم تذكرة ألويل
األلباب أين الهذين اتهكأوا يف القصور على وسائ الغرور ق أرجعناهم إىل
القبور تلك البيوت تركوها للعنكبوت فاعتربوا اي أويل األنظار قل أن انتبهوا اي
قوم ق اندى املناد يف هبريهة البيان وهذا يوم التهناد إىل مىت ترق ون يف مهاد
الغفلة واهلوى قوموا وأقبلوا وال تتهبعوا ك هل مشرك مراتب إ هان نهزلنا لك من قبل
مرة أخرى فضال من ل هان وأان العزيز الغ هفار لتقوم على خ مة
آايت بيهنات تلك ه
صرفنا اآلايت وأرسلناها إليك إ هن ربهك
ه
اّلل وتشكره يف الغ هو واآلصال كذلك ه
العالم
هلو العزيز ه
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