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اي حرف البقاء فالبس نعلني االنقطاع مّث امش على رفرف األعلى فسبحان 
ريّب األعلى هذه أرض البقاء ما وقع عليها رجل واحد من األولياء فسبحان 

 ى و  س  ف   ق  ل  من خ  
 

 أن ال حتزن عن موارد الّدنيا مّث اصعد إىل جربوت الوفاء فسبحان ريّب األعلى
 األهبى فسبحان خلق فسّوى إّن لك مقام معي يف سرادق و 
 

تشرب و  تسمع فيه نغمات الفردوس فوق سدرة املنتهى فسبحان ريّب األعلى
 فيه مخر احلمرا عن مجال هللا األسىن فسبحان من خلق فسّوى 

 
تطري فيه يف كّل و  وفيه جتد من فواكة القدس ال حيصى فسبحان ريّب األعلى

 ان من خلق فسّوى طرف أبجنحة الياقوت يف ممالك الّروحا فسبح
 

تنجذب من و  وتنطق فيه على كّل حلن بلحنات البقاء فسبحان ريّب األعلى
 حلظات اجلمال يف غرفات األجلى فسبحان من خلق فسّوى 
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إذا جتد يف نفسك أنوار اهلدى وتستغرق يف حبر الّلجى العظمى فسبحان ريّب 

 خلق فسّوى  ترزق من مثرات الّروح من شجرة القصوى فسبحان منو  األعلى
 

وتسمع نداء هللا على حلن اجلهر من اخلفي فسبحان ريّب األعلى قل نزلت 
حور البقاء نزلة أخرى لتقبل هذا القمر الّدّرّي األحلى فسبحان من خلق 

 فسّوى 
 

وأخذت كئوب احلمراء بيده اليمىن فسبحان ريّب األعلى لتستقي من رضي 
 ن خلق فسّوى هبذا الّرضوان يف جّنة الّرضوى فسبحان م

 
اّتكأت على رجلها اليسرى فسبحان ريّب األعلى مثّ و  رفعت يدها اليمىن

األحشاء فسبحان و  قطعت به األكبادو  ظهرت حاجب القوسا كالّسيف احلدا
 من خلق فسّوى 
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كت كتفيها ظهرت ثعبان الّسوداء فيما كشفت سود الّشعر من حتت نقاهبا وحّر 
ا بلغت كّل يف الّسماء إىل حتت الثّرى البيضاء فسبحان ريّب األعلى إذ

 فسبحان من خلق فسّوى 
 

وأرجعت الوجود إىل الفناء فسبحان ريّب األعلى مرّة كشفت وجهها مّث مرّة 
 غطّا فسبحان من خلق فسّوى 

 
أرجعت القضاء إىل اإلمضاء فسبحان ريّب و  وإذا كشفت خلقت األرواح

لئّّل تفىن البقاء من هذا املنظر  األعلى مّث بعد ذلك غّطت الوجوه مرّة أخرى
 احلمراء فسبحان من خلق فسّوى 

 
مّث أرفعت طرف برقع الّسودا عن غّرهتا الغرّا على جتّلي بدعا فسبحان ريّب 

قالت ألست مجال احملبوب يف وسط الّضحى إذا صاحت طلعة و  األعلى
 سبحان من خلق فسّوى الكرباي بلسان اجلمال الوجود أبن بلى مثّ بلى ف
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وإذا ترقص جواهر الّروح يف هياكل البقاء ممّا ظهروا خفي فسبحان ريّب األعلى 
 جتذب أفئدة املخلصني من أنوارها الّنورا فسبحان من خلق فسّوى 

 
تعّلى فسبحان ريّب األعلى إذا اند املناد و  وتوهّلت عقول املقّدسني عّما تتنّزل

 لبداء فسبحان من خلق فسّوى يف وسط األجواء على مركز ا
 

األوىل فسبحان ريّب و  رّب الّسماء نظرة إليها خري عن ملك اآلخرةو  فقالت
 قامت قيامة الكربى فسبحان من خلق فسّوى و  األعلى مثّ قامت

 
تزلزلت أفئدة أويل الّنهى فسبحان ريّب األعلى مّث بعد ذلك أخرجت و  جلست

 اء فسبحان من خلق فسّوى عن خلف شعرها لوحا من الزّبرجد اخلضر 
 

وقرئت من الّلوح حرفا من رموزها األسرى إذا خرجت األرواح عن هياكل 
األمساء فسبحان ريّب األعلى مّث أشارت أبمنلة الوسطى وانعدمت األداين من 

 آدم إىل عيسى فسبحان من خلق فسّوى 
 



 64 – 61 الصفحات ،شايگانگنج   -هباءاهلل  آاثر حضرة –لوح سبحان ريب االعلى 

www.oceanoflights.org 

بحان وحرّكت بعد ذلك مرّة بعد أوىل إذا شّقت الّشمس يف مساء القضاء فس
 من خلق فسّوى 

 
ظهرت و  عّلقت اجلعد على ثدي صدرها فسبحان ريّب األعلىو  مّث عّرت رأسها

 صوت هللا من شعراهتا يف ذكر ربّه العلّي األعلى فسبحان من خلق فسّوى 
 

آية الّنهار من جبينها البيضاء و  إذا ظهرت آية الّليل من جعدها الظّلماء
القدس يف فردوس الّلقاء فسبحان من اندت به نداء و  فسبحان رّب األعلى

 خلق فسّوى 
 

فقالت ستفتنون اي أصحاب الّتقى فسبحان ريّب األعلى فستمنعون عن حرم 
 اجلمال يف كعبة العماء فسبحان من خلق فسّوى 

 
فيه حكمة من و  هذا رقم على لوح البقاء من قلم األعلى فسبحان ريّب األعلى

 سبحان من خلق فسّوى ال ترى فو  األسرار اّليت ال تشهدوا
 


