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 هبىاألعظم األ
                                      

 
ّلله  كاملل ىعلأشرقت من أفق األمر مشس رقم عليها من القلم األ دق

 ىعل باكتى القيهوم را أ ذخسف قمر العلوم إ دق * املختار زيز ر العداملقت
ى به ذا القميص اله ذيس من هدت عرف التهقدمبا وج كوىب لطالسهحاب 

 كهور ابسم مالطه وثر الكن اشرب الأ * انكمي يف اإلالوحفاحت نفحات 
 زيز الع كن ربه دمرت من لأ كلكذهور مثه سلسبيل البيان ابمسه الرهمحن  ظه ال

م خيوضون  ني أبهوائهم إكع املشر د  * الوههاب ما خاض آابئهم من قبل مثه كّنه
ن كليس اليوم يوم الوقوف   * ضائت اآلفاقلعمري به أ كليما أرسلناه إ ذخ
مر من قلم األ كمر أي كلكذاع  دباإل كمال كاع ابسم ربه طهواء االنقيف  ائراط
أتى املعلوم براايت  دعوا العلوم قدقل اي معشر العلماء  * املنهان زيز ى اّلله العدل

 ىلم إكوا بقلوبل  ب  ق  ر مثه أ  دالق كرب ابسم مالكاآلايت أن أخرقوا احلجاب األ
 * اردقتاإلو  رةدان القطبسل ق لسان الوحيطين فيه يذهر املقام اله طر األظاملن

 جاللاإلو  مةظوت العكتى مبلأ درابب قا ربه األذحجاب هقل أن أخرقوا األ
يهها اي أ كوت قل ويل لكاغوت معرضا عن امللطه ابل كمن النهاس من متسه  *
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م من عامل ك  * لهت له الرهقابذشأن  ىمر علهرّن األظإّنه أ * املراتب كاملشر 
م من عاقل ك  * حجابم من صيبه خرق ابمسي األكو  وهامبحات األمنعته س

 املتعال زيز وت ربهه العكخل ملدن  أىلم من غافل أقبل إكو  عرض عن اجلربوتأ
ن اشربوا مخر احليوان من قل أ دراى ما أم علكنهه هلو احلا اّلله إ دقل الفضل بي *

ا ذإ * لباباأل ويلاي أ م الرهمحن ال ما حيتجب به العقول اتهقوا اّلله كبيان ربه 
 تنعهمتم ابللهحوم الهيتو  القضاء فقا االسم املشرق من أذشربتم رحيق البقاء هب

 كنه أ دمساء نشهوت األكمل دكاي من بي داحلم كلت من السهماء قولوا لز ن
  * اجلبهار زيز نت العى ما تشاء ال إله إاله أر علدنت املقتأ

 
ت ذخبه أ يذا االسم اله ذالوجوه هبو  ر احملبوبذكاي يوسف نوهر القلوب ب

 كر ربه ذكل كمبا حتره  كوىب للسانط * صنامّنحت به األو  له القبائلكل  ز الزه ال
نه م إظعر األكذه ا الذهيف  كر ذكّنه نسمع إ * نوارلع األطم ىلمبا أقبل إ كلقلبو 
م زيز هلو الع كربه  نفحات  ذكاآلايت لتأخ كلنا لزه نو  كلقيناأ كلكذ  * العاله

ن مبا تسمع ز ال حت * نعق الغرابو  فيه غنهت الورقاء يذا اليوم اله ذهيف  البيان
 كالبهاء عليو  ضاللو  غفلةيف  نه اليومكلو  كمن القوم سوف يفتخرون ابمس

ر ذكه م دن اي قلم القأ * الغفهار زيز الع كمر ربه أيف  كائدمن يسمع ن ىعلو 
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م الره إىل  هبم البيانذم ليجظعاألمم ابمسي األ  قبلي أذه اله طر ذكمحن مثه ااّلله رهبه
ر مخر كه سذخأو  الرهقاب كوهام عن سبيل اّلله مالما منعته األو  إىل الوجه
 * راببر ربهه األهبى قال بلى اي ربه األطاء من شدا مسع النه ذى شأٍن إاحلبه عل

ين ذنوا من اله ز هلام ال حتلع اإلطمإىل  لوجه توجههو  قبللقلب أو  وىب لعني رأتط
انتشر و  مرلمهم رفعنا األظب * ابز حّن قبلهم األذخما أكهم  ذخلموا سوف أنظ

روا كه ل تفدلع نّيه العطلمهم ظبو  قبالهر اإلظمبنعهم  دالباليف  كر اسم ربه ذك
ل ز من كن ربه داللهوح من ليف  مرقضي األ كلكذ  * لباباأل ويللتعرفوا اي أ

فروا كين  ذر اله م آاثدتنهو  ينةدله مكيف   نتهطعالم سلاآلايت سوف يرفع اّلله أ
ر ذكه  * صالاآلو  وه دالغيف  رهذكحوال مثه اله األكيف   ن استغن ابّلله بيوم املآب أ

 كمال كأيمر  كلكذرب به الضهعفآء  طث ما يضدالبيان لئاله حيو  مةكالنهاس ابحل
نه لعمري إ دليس اليوم يوم القعو  دن اي قعيأ * الوههاب زيز نهه هلو العاألمساء إ

بقيام  كمة موالدقم خل * يندون من القاعكن تأ كايه إ كربه  مةدالرهوح قام خل
ت كته حتره كحبر  يذا احلبل اله ذهب كملن متسه و  كل ا ينبغيذنات هكيقومنه به املم

 كمة موليدخ ىن قائما علك  * يردق ردمر من مقتقضي األ كلكذائنات  كال
مه  زمل كله ز شأن ال ي ىحيان علاألله كيف   من نور  ي أضاءذنه اله إ * ينز الاله

 لو ينام اليومو  ه النهومذخال أي * يمظربه العرش الع و ون قائماكنهه يالوجه إ
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ق طين دا يرقذا إدلو تراه قاعو  القياميف  نههإ * حجاب مبنييف  نه القومكلو 
يقول و  در املعبو طشإىل  صبع اليقنيا يقوم يشّي إبذإ دتى املقصو أ دلسان سرهه ق

 دم من قاعكو  دنهه ممهن قعم من قائم إك  * لرهحيمم الرهمحن اكلع آايت ربه طا مذه
نهه ي حيوة إذم من كو  كربه  دنهه صامت عنق إطم من ّنك  * نهه من القائمنيإ

لو و  نهه ّنعقق من أعرض عنه إطنهه هلو النهاري إذكق بطمن ن * من امليهتني
نهه إرّبه الرهمحن و  ا الرهحيق احليوانذمن ه وىب ملن حيه ط * لهمنيكون من املتكي

 كاء اي من بدالف كلسجن قل روحيو  ت ابللهوح أن اقرءز ا فذإ * ينز من الفائ
 ى عرفانهاّلله عل دكسعأ دق دن اي سعيأ * ّنرت وجوه املقرهبنيأو  ارت األرواحط
ن أ دالشههو و  آمنت ابّلله ربه الغيبو  دقبلة الوجو إىل  قبلتأن أإىل  دكيه أو 

رة دالبقعة البيضاء من السه يف  هبىر امسي األطخرى من شائه مرهة أداستمع ن
 ىب اجلبهار علذه جذخوىب ملن أط * ّن املهيمن القيهوماحلمراء إنهه ال إله إاله أ

ختار اعرتض تى املا أذإ *د و دالو  زيز ربهه العإىل  ان مقبالكع عمها  طشأن انق
 * ونكما يو  انكربه ما  و  نهه نصبقل إ طين الصهراالفجهار منهم من قال أ

 دله شاهك  ىا االسم املهيمن علذتت بل قضت هبل هل السهاعة أمنهم قا
النهار إىل  نتمأو  ت القبائلذخأ دل قل قز الزه ين المنهم من قال أو  دمشهو و 

 انه ملنز ميو  رضاألو  السهمواتيف  اّلله ملن طا صراذقل ه * ال تشعرونو  هترعون
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هم قوم و  خانده غشهتهم غربة ال دوىب لقوم يعرفون قطاخللق و  مروت األكمليف 
أشرقت مشس اإليقان من أفق الرهمحن  ذوا ابألوهام إكين متسه ذنه اله إ * عمون

م ال ينصرونصمه عمي لعمري إ كولئأ  كلذحبهاء اّلله بوا اي أدن احته أ * ّنه
م كمر أ كلكذمة  كن انصروا اّلله ابحلأ دفروا بيوم املوعو كين  ذة اله دفئرب أطتض
 وىب لقويه ط * ونكن فيكما يشاء بقوله   ىم علكنهه هلو احلا الربيهة إ كمال

 دق * ّنرت الوجوهي به أذر اله كذه ا الذر النهاس هبذكه ر يكا ذلو  مراأل ىاستقام عل
 ءله شيكه علم  دعن كاله من شاء ربه هم اليوم ميهتون إو  ر اهلوىكالنهاس س ذخأ
ر ظاملن إىل قبلي أذر اجلعفر اله ذكن ار أداي قلم الق * ن النهاس ال يفقهونكلو 

مه البيان من قلم الرهمحن أيف  انكمقام  إىل  البشر كمال كر ربه ذكبه ذرب ليجكاأل
 كن ربه دمرت به من لت ما أ  ذخأو  ت اهلوىذمبا نب كوىب لط * وراطمس
اء دعثرة األكم  كنز ال حي * ادفق الوجه مشهو ان النهور من أكيوم  يف  هبىاأل

له كان بكنهه  ابب إذه نني الكطاله  ال تسمع ضوضآئهم إو  م اّلله هباءسوف جيعله
 لموا الظين ذلم اله ظه ز و يعجهل يقوم مع أمره من شيء أ * ء عليماشي

  كنه ربه ى األعالم إعلى أمر علون أعالم األداحلقه سوف يرون املوح نفسيو 
لع نّيه اآلفاق أن طم مبا كقل اي مأل العشهاق اليوم يوم * يرادء قشي ىان علك

ليل البالء  كيهن رأس البهاء ابز ت دنوار العرش منّيا قن أباكليه بقلب  أقبلوا إ
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البالء عن  كن مينعأ كايه إ * ان خبامت اّلله خمتوماكلوح  يف  مرقضي األ كلكذ
ان كنهه  إابحلقه  كفيكنهه يإ كائنات عن ورائكع الد  * مساءاأل كمال كر ربه ذك
 ذاته و  عطن انقوىب ملطرمحته و  ح اّلله و  ال تيأس من ر   * يماكء حله شيك  ىعل

 * ان لنفسه خليالطالشهي ذاته و  اّلله  ىني من اعرتض علكمن املشر  * ليه سبيالإ
ن األرض إاله أبو  السهمواتيف  مبن كلو يتمسه و  ءا شيدحقل اليوم ال ينفع أ

 مكاحل قضي كلكذه  دمر من عنله شيء أبكخلق   يذاّلله اله إىل  يرجعو  يتوب
م ظعامسه األو  وانكاأليف  ا سراج الرهمحن ملنذمرقوما ه زه صبع العان إبكلوح  يف 

 * ان ابسم اّلله مرفوعاكق  دله سراظيف  له ظاستو  ليهوىب ملن أقبل إطمم بني األ  
انت كنوار  أب دفق التهجريأشرقت من أ دق ده مشس التهوحيذوا ابّلله هكقل ال تشر 

الضهالل ال هيما يف  كولئا أكوا له شريذين اته ذنه اله إ * اطالعاملني حمي ىعل
تاب كا الذهيف  ّن صاحلدر عبذكن اأن اي قلم األمر أ * نفسهم معيناون ألدجي
يوم فيه يف  اّلله إىل  قبلإنهه ممهن أ * يمكاحل زيز ى اّلله العدل من لز ن يذرمي اله كال

ا جاء من حقهق بقوله البيت  ذإو  اروا البيتز ين ذني اله كت وجوه النهاسده اسو 
م من الصهاغرين إال  ه أ  أن أفتوا عليإىل  فرواك م من عاقل منع عن احلقه مبا ك  * ّنه
 ذر إذكن اأ * له العاملنياي إ داحلم كقال لو  م من غافل بلغكو  ب من قبلكارت

آمن به من و  العلميف  ان رئيس القومكعرض عنه من  رسول اّلله أ دتى حممه أ
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م من رجل كو  تز فاو  قبلتأ ةٍ م  م من أ  ك  * هلو العليم اخلبّي كنه ربه يرعى الغنم إ
م كنهه هلو احلا ي من يشاء ما يشاء إطاّلله يع دمر بيقل األ * تراه من الغافلني

خسران مبني يف  نفسهمين أعرضوا اليوم سوف ي  ر و ن  أذنه اله إ *د ما يري ىعل
 بلة منق  إىل  قبل بقلبهأو  الوههاب زيز حجاب ابسم ربهه العوىب لقويه خرق األط

يم قم ظربه العرش العو  ٍر الم  ى أ  عرضوا علين أذهل اله  * رضنياألو  السهمواتيف 
 زيز صحائف اّلله العيف  مت بهدهر ما وعظو  تى اليومأ دقل اي قوم قو  يابمس

مجعني ألرض أا ىبرهانه ملن علو  مكحجهته لو  مكهور اّلله بينظنهه لإ *د احلمي
م ه زيز م العكهر ربه ظ دوهام قعوا األد  دم يشهدكنم عمها عكا خّي لذالعاله
اله من وت اإلنشاء إكان ملكه ر اهلوى سكس ذخأ دق * له عارف خبّيك  كلذب

ت ز مبا ف كوىب لط * وجه اّلله املشرق املنّيإىل  قبلأو  النهاس دع عمها عنطانق
م اّلله أب إىل  راظن ّنك  * يندن من احلامكو  ركن اشت عرف القميص أدوجو  ايه

ة دفئأرب به طث ما تضدلئاله حي كلناه لزه نالبيان مثه اسرت ما و  ركذه اليف  مةكاحل
آء دن استمع نان قل أطالسهل ير ابن امسذكن اأن اي قلم البيان أ * املقبلني

 زيز ّن العان إنهه ال إله إاله أكمب اإلطق ىرة املرتفعة علده السه ذالرهمحن من ه
 ميتدخل دجسااألو  يلسن لثنائاألو  ة لعرفايندفئخلقت األ دق * اخلبّي دالفر 

ت كحتره  كا حتره ذا قلم إذقل ه * ا الوجه املشرق املنّيذهو هها  العيون جلمايلو 
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ن كالسها  كا املتحره ذه ان تعاىلدباأليف  رواحن استقرهت األكا سذإو  ناتكاملم
ا االسم ذالقلوب هب أواعييف  حبه احملبوب ئوا لئالظن احفأ * يعدالب زيز الع
 كمر موليى أن استقم علأ دحممه  اي * منيى الرهوح األدّنو  به ّنح اجلبت يذاله 

ملن و  كل ا ينبغيذه كعراض اململو ال إو  كوة امللو طس كن ال مينعى شأعل
 هل ترى ملا تريه من بقاء ال * به قرهت عيون املقرهبني يذا االسم اله ذهب كمتسه 

ير دالق زيز مر ّلله العيبقى األو  ما فيهاو  نياده العاملني ستفىن ال ىم علكاحلا  امسيو 
عو دنهه يمجاله األنور إو  ر الدالق كمال كربه  دراهل مينع ضوضاء البشر ما أ

أشرقت  دق * يمكالعليم احل ر املتعايلداّلله املقتإىل  ربكر األظا املنذله من هكال
 كمتسه  * شأن ما منعتها سبحات احملتجبني ىفق البالء علمشس البهاء من أ

من قلم  كر ذكر ذكر اّلله مبا كاشن أ * ميديل القذتشبهث بو  كحببل رمحة ربه 
ائن ز ا الفضل خذل هدهل يعا * س املبنيدا اللهوح املقذهيف  كل امسز نو  مدالق
 نه الرهضيع ال يعرف اللهؤلؤ مني لو أنت من العارفني إلع الوحطمو  رض الاأل

 وىب لبالغ يعرف شأن اليومطرين كون من الشها كيو  يفقه ا صار ابلغاذاحلجر إ
  * نيكعن املشر  حيبه يف  عطينقو 

 


