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األعظم األهبى

قد أشرقت من أفق األمر مشس رقم عليها من القلم األعلى امللك هّلل
املقتدر العزيز املختار * قد خسف قمر العلوم إذ أتى القيهوم راكبا على
السحاب طوىب لك مبا وجدت عرف التهقديس من هذا القميص الهذى به
ه
فاحت نفحات الوحي يف اإلمكان * أن اشرب الكوثر الطههور ابسم مالك
الرمحن كذلك أمرت من لدن ربهك العزيز
الظههور مثه سلسبيل البيان ابمسه ه
الوهاب * دع املشركني أبهوائهم إ هّنم خيوضون كما خاض آابئهم من قبل مثه
ه
خذ ما أرسلناه إليك لعمري به أضائت اآلفاق * ليس اليوم يوم الوقوف كن
طائرا يف هواء االنقطاع ابسم ربهك مالك اإلبداع كذلك أيمرك قلم األمر من
اّلل العزيز املنهان * قل اي معشر العلماء دعوا العلوم قد أتى املعلوم براايت
لدى ه
اآلايت أن أخرقوا احلجاب األكرب ابسم مالك القدر مثه أقبلوا بقلوبكم إىل
املنظر األطهر املقام الهذي فيه ينطق لسان الوحي بسلطان القدرة واإلقتدار *
رب األرابب قد أتى مبلكوت العظمة واإلجالل
قل أن أخرقوا األحجاب هذا ه
متسك ابلطهاغوت معرضا عن امللكوت قل ويل لك اي أيهها
* من النهاس من ه
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الرقاب * كم من عامل
املشرك املراتب * إ هّن أظهرّن األمر على شأن ذلهت له ه
صيب خرق ابمسي األحجاب * كم من عاقل
منعته سبحات األوهام وكم من ه
أعرض عن اجلربوت وكم من غافل أقبل إىل أن دخل ملكوت ربهه العزيز املتعال
اّلل إنهه هلو احلاكم على ما أراد قل أن اشربوا مخر احليوان من
* قل الفضل بيد ه
اّلل اي أويل األلباب * إذا
الرمحن ال ما حيتجب به العقول اتهقوا ه
بيان ربهكم ه
تنعمتم ابللهحوم الهيت
شربتم رحيق البقاء هبذا االسم املشرق من أفق القضاء و ه
السماء قولوا لك احلمد اي من بيدك ملكوت األمساء نشهد أنهك
نزلت من ه
أنت املقتدر على ما تشاء ال إله هإال أنت العزيز اجلبهار *
اي يوسف هنور القلوب بذكر احملبوب والوجوه هبذا االسم الهذي به أخذت
حترك لذكر ربهك
الهزالزل ك هل القبائل وّنحت به األصنام * طوىب للسانك مبا ه
ولقلبك مبا أقبل إىل مطلع األنوار * إ هّن نسمع ذكرك يف هذا ال هذكر األعظم إ هن
العالم * كذلك ألقيناك ونهزلنا لك اآلايت لتأخذك نفحات
ربهك هلو العزيز ه
البيان يف هذا اليوم الهذي فيه غنهت الورقاء ونعق الغراب * ال حتزن مبا تسمع
من القوم سوف يفتخرون ابمسك ولك هن اليوم يف غفلة وضالل والبهاء عليك
وعلى من يسمع ندائك يف أمر ربهك العزيز الغ هفار * أن اي قلم القدم ذ هكر
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الرمحن مثه اذكر طه الهذي أقبل
األمم ابمسي األعظم ليجذهبم البيان إىل ه
اّلل رههبم ه
الرقاب وأخذه سكر مخر
إىل الوجه وما منعته األوهام عن سبيل ه
اّلل مالك ه
ٍ
رب األرابب *
احلب على شأن إذا مسع النهداء من شطر ربهه األهبى قال بلى اي ه
ه
توجه إىل مطلع اإلهلام ال حتزنوا من الهذين
طوىب لعني رأت ولقلب أقبل ولوجه ه
ظلموا سوف أنخذهم كما أخذّن قبلهم األحزاب * بظلمهم رفعنا األمر وانتشر
ذكر اسم ربهك يف البالد مبنعهم ظهر اإلقبال وبظلمهم طلع هنّي العدل تف هكروا
لتعرفوا اي أويل األلباب * كذلك قضي األمر يف اللهوح من لدن ربهك منزل
اّلل أعالم سلطنته يف ك هل مدينة وتنهدم آاثر الهذين كفروا
اآلايت سوف يرفع ه
ابّلل يف ك هل األحوال مثه اذكره يف الغد هو واآلصال * ذ هكر
بيوم املآب أن استغن ه
الضعفآء كذلك أيمرك مالك
النهاس ابحلكمة والبيان ه
لئال حيدث ما يضطرب به ه
الوهاب * أن اي قعيد ليس اليوم يوم القعود لعمري إ هن
األمساء إنهه هلو العزيز ه
الروح قام خلدمة ربهك إ هايك أن تكون من القاعدين * قم خلدمة موالك بقيام
ه
حتركت
ه
يقومن به املمكنات هذا ينبغي لك وملن ه
متسك هبذا احلبل الهذي حبركته ه
الكائنات كذلك قضي األمر من مقتدر قدير * كن قائما على خدمة موليك
الال همزين * إ هن الهذي أضاء من نور
يف ك هل األحيان على شأن ال يزلهك ملز ه
رب العرش العظيم * ال أيخذه النهوم ولو ينام اليوم
الوجه إنهه يكون قائما و ه
www.oceanoflights.org

من الواح يوسف (عرىب) – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ( 153بديع) ،اجمللد  ،1الصفحات 128 – 122

ولك هن القوم يف حجاب مبني * إنهه يف القيام ولو تراه قاعدا إذا يرقد ينطق
سره قد أتى املقصود إذا يقوم يشّي إبصبع اليقني إىل شطر املعبود ويقول
لسان ه
الرمحن ا هلرحيم * كم من قائم إنهه ممهن قعد وكم من قاعد
هذا مطلع آايت ربهكم ه
إنهه من القائمني * كم من ّنطق إنهه صامت عند ربهك وكم من ذي حيوة إنهه
من امليهتني * من نطق بذكري إنهه هلو النهاطق من أعرض عنه إنهه ّنعق ولو
الرمحن إنهه
الرحيق احليوان و ه
رّب ه
حي من هذا ه
يكون من املتكلهمني * طوىب ملن ه
من الفائزين * إذا فزت ابللهوح أن اقرء وقل روحي لسجنك الفداء اي من بك
اّلل على عرفانه
املقربني * أن اي سعيد قد أسعدك ه
طارت األرواح وأّنرت وجوه ه
الشهود أن
رب الغيب و ه
وأيهدك إىل أن أقبلت إىل قبلة الوجود وآمنت ه
ابّلل ه
السدرة
استمع ندائه ه
مرة أخرى من شطر امسي األهبى يف البقعة البيضاء من ه
احلمراء إنهه ال إله هإال أّن املهيمن القيهوم * طوىب ملن أخذه جذب اجلبهار على
عما كان مقبال إىل ربهه العزيز الودود * إذا أتى املختار اعرتض
شأن انقطع ه
رب ما كان وما يكون *
الفجار منهم من قال أين ه
الصراط قل إنهه نصب و ه
ه
الساعة أتت بل قضت هبذا االسم املهيمن على ك هل شاهد
منهم قال هل ه
ومشهود ومنهم من قال أين الهزالزل قل قد أخذت القبائل وأنتم إىل النهار
السموات واألرض وميزانه ملن
هترعون وال تشعرون * قل هذا صراط ه
اّلل ملن يف ه
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غشتهم غربة ال هدخان وهم قوم
يف ملكوت األمر واخللق طوىب لقوم يعرفون قد ه
الرمحن
متسكوا ابألوهام إذ أشرقت مشس اإليقان من أفق ه
عمون * إ هن الهذين ه
اّلل بذلك
صم عمي لعمري إ هّنم ال ينصرون * أن هاحتدوا اي أحبهاء ه
أولئك ه
اّلل ابحلكمة كذلك أمركم
تضطرب أفئدة الهذين كفروا بيوم املوعود أن انصروا ه
لقوي
مالك الربيهة إنهه هلو احلاكم على ما يشاء بقوله كن فيكون * طوىب ه
استقام على األمر ولذاكر يذ هكر النهاس هبذا ال هذكر الهذي به أّنرت الوجوه * قد
أخذ النهاس سكر اهلوى وهم اليوم ميهتون إهال من شاء ربهك عنده علم ك هل شيء
ولكن النهاس ال يفقهون * اي قلم القدر أن اذكر اجلعفر الهذي أقبل إىل املنظر
الرمحن
األكرب ليجذبه ذكر ربهك مالك البشر إىل مقام كان يف أ هم البيان من قلم ه
مسطورا * طوىب لك مبا نبذت اهلوى وأخذت ما أمرت به من لدن ربهك
األهبى يف يوم كان النهور من أفق الوجه مشهودا * ال حيزنكم كثرة األعداء
اّلل هباء وال تسمع ضوضآئهم إهال كطنني ال هذابب إنهه كان بك هل
سوف جيعلهم ه
شيء عليما * هل يقوم مع أمره من شيء أو يعجزه ظلم الهذين ظلموا ال
احلق سوف يرون املوحدون أعالم األمر على أعلى األعالم إ هن ربهك
ونفسي ه
العشاق اليوم يومكم مبا طلع هنّي اآلفاق أن
كان على شيء قديرا * قل اي مأل ه
أقبلوا إليه بقلب كان أبنوار العرش منّيا قد تزيهن رأس البهاء ابكليل البالء
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اّلل خمتوما * إ هايك أن مينعك البالء عن
كذلك قضي األمر يف لوح كان خبامت ه
ابحلق إنهه كان
ذكر ربهك مالك األمساء * دع الكائنات عن ورائك إنهه يكفيك ه
اّلل ورمحته طوىب ملن انقطع و هاتذ
على ك هل شيء حكيما * ال تيأس من روح ه
الشيطان لنفسه خليال *
اّلل و هاتذ ه
إليه سبيال * من املشركني من اعرتض على ه
السموات واألرض هإال أبن
يتمسك مبن يف ه
قل اليوم ال ينفع أحدا شيء ولو ه
اّلل الهذي خلق ك هل شيء أبمر من عنده كذلك قضي احلكم
يتوب ويرجع إىل ه
الرمحن ملن يف األكوان وامسه األعظم
يف لوح كان إبصبع العهز مرقوما هذا سراج ه
اّلل مرفوعا *
بني األمم طوىب ملن أقبل إليه واستظ هل يف ظ هل سرادق كان ابسم ه
ابّلل هذه مشس التهوحيد قد أشرقت من أفق التهجريد أبنوار كانت
قل ال تشركوا ه
الضالل ال
على العاملني حميطا * إ هن الهذين هاتذوا له شريكا أولئك يف هيما ه
جيدون ألنفسهم معينا * أن اي قلم األمر أن اذكر عبدّن صاحل يف هذا الكتاب
اّلل يف يوم فيه
اّلل العزيز احلكيم * إنهه ممهن أقبل إىل ه
الكرمي الهذي نزل من لدى ه
اسوهدت وجوه النهاسكني الهذين زاروا البيت وإذا جاء من ح هقق بقوله البيت
احلق مبا
الصاغرين * كم من عاقل منع عن ه
كفروا إىل أن أفتوا عليه أال إ هّنم من ه
ارتكب من قبل وكم من غافل بلغ وقال لك احلمد اي إله العاملني * أن اذكر إذ
اّلل أعرض عنه من كان رئيس القوم يف العلم وآمن به من
حممد رسول ه
أتى ه
www.oceanoflights.org

من الواح يوسف (عرىب) – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ( 153بديع) ،اجمللد  ،1الصفحات 128 – 122

يرعى الغنم إ هن ربهك هلو العليم اخلبّي * كم من أم ٍة أقبلت وفازت وكم من رجل
اّلل يعطي من يشاء ما يشاء إنهه هلو احلاكم
تراه من الغافلني * قل األمر بيد ه
على ما يريد * إ هن الهذين أعرضوا اليوم سوف ي رون أنفسهم يف خسران مبني
الوهاب وأقبل بقلبه إىل قبلة من
لقوي خرق األحجاب ابسم ربهه العزيز ه
طوىب ه
رب العرش العظيم قم
السموات واألرضني * هل الهذين أعرضوا على أم ٍر ال و ه
يف ه
اّلل العزيز
ابمسي وقل اي قوم قد أتى اليوم وظهر ما وعدمت به يف صحائف ه
حجته لكم وبرهانه ملن على األرض أمجعني
احلميد * إنهه لظهور ه
اّلل بينكم و ه
عما عندكم يشهد
دعوا األوهام قد ظهر ربهكم العزيز ه
العالم هذا خّي لكم ه
بذلك ك هل عارف خبّي * قد أخذ سكر اهلوى س هكان ملكوت اإلنشاء إهال من
اّلل املشرق املنّي * طوىب لك مبا فزت
عما عند النهاس وأقبل إىل وجه ه
انقطع ه
اّلل ووجدت عرف القميص أن اشكر وكن من احلامدين * كن ّنظرا إىل
أب هايم ه
لئال حيدث ما تضطرب به أفئدة
احلكمة يف ال هذكر والبيان مثه اسرت ما نهزلناه لك ه
السلطان قل أن استمع ندآء
املقبلني * أن اي قلم البيان أن اذكر ابن امسي ه
السدرة املرتفعة على قطب اإلمكان إنهه ال إله هإال أّن العزيز
ه
الرمحن من هذه ه
الفرد اخلبّي * قد خلقت األفئدة لعرفاين واأللسن لثنائي واألجساد خلدميت
حتركت
والعيون جلمايل ها هو هذا الوجه املشرق املنّي * قل هذا قلم إذا ه
حترك ه
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الساكن
استقرت األرواح يف األبدان تعاىل هذا ه
املمكنات وإذا سكن ه
املتحرك ه
حب احملبوب يف أواعي القلوب هبذا االسم
العزيز البديع * أن احفظوا لئالئ ه
حممد أن استقم على أمر موليك
الروح األمني * اي ه
الهذي به ّنح اجلبت وّندى ه
على شأن ال مينعك سطوة امللوك وال إعراض اململوك هذا ينبغي لك وملن
املقربني * هل ترى ملا تريه من بقاء ال
متسك هبذا االسم الهذي به هقرت عيون ه
ه
وامسي احلاكم على العاملني ستفىن ال هدنيا وما فيها ويبقى األمر هّلل العزيز القدير
هل مينع ضوضاء البشر ما أراد ربهك مالك القدر ال ومجاله األنور إنهه يدعو
اّلل املقتدر املتعايل العليم احلكيم * قد أشرقت
الك هل من هذا املنظر األكرب إىل ه
متسك
مشس البهاء من أفق البالء على شأن ما منعتها سبحات احملتجبني * ه
اّلل مبا ذكر ذكرك من قلم
حببل رمحة ربهك وتشبهث بذيل القدمي * أن اشكر ه
القدم ونزل امسك يف هذا اللهوح املقدس املبني * هل يعادل هذا الفضل خزائن
الرضيع ال يعرف اللهؤلؤ من
األرض ال ومطلع الوحي لو أنت من العارفني إ هن ه
الشاكرين طوىب لبالغ يعرف شأن اليوم
احلجر إذا صار ابلغا يفقه ويكون من ه
حيب عن املشركني *
وينقطع يف ه

www.oceanoflights.org

