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هو املقتدر العليم احلكيم

قد أحاطت أرايح البغضاء سفينة البطحاء مبا اكتسبت أيدي الظّاملني
اي ابقر قد أفتيت على الّذين انح هلم كتب العامل وشهد هلم دفاتر
اتّلل قد حكمت على
األداين كلّها وإنّك اي أيّها البعيد يف حجاب غليظ ّ
الّذين هبم الح أفق اإلميان يشهد بذلك مطالع الوحي ومظاهر أمر ربّك
الرمحن الّذين أنفقوا أرواحهم وما عندهم يف سبيله املستقيم قد صاح من
ّ
اّلل فيما سواه وإنّك تلعب وتكون من الفرحني ليس يف قليب
ظلمك دين ّ
بغضك وال بغض أحد من العباد أل ّن العامل يراك وأمثالك يف جهل مبني إنّك
لو اطّلعت على ما فعلت أللقيت نفسك يف النّار أو خرجت من البيت
متوجها إىل اجلبال وحنت إىل أن رجعت إىل مقام ق ّدر لك من لدن مقتدر
ّ
قدير اي أيّها املوهوم أخرق حجبات الظّنون واألوهام لتى مشس العلم مشرقة
اّلل
الرسول وظننت أنّك نصرت دين ّ
من هذا األفق املنري قد قطعت بضعة ّ
سولت لك نفسك وأنت من الغافلني قد احتق من فعلك قلوب املأل
كذلك ّ
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رب العاملني قد ذاب كبد البتول من ظلمك
األعلى والّذين طافوا حول أمر ّ
اّلل ّ
ي برهان استد ّل علماء اليهود
وانح أهل الفردوس يف مقام كرمي أنصف ّ
ابّلل أب ّ
الفريسيّون وعلماء األصنام
الروح إذ أتى ّ
أبي ّ
ابحلق و ّ
حجة أنكر ّ
وأفتوا به على ّ
احلق والباطل بعدل أضاء بنوره
اّلل بكتاب حكم بني ّ
حممد رسول ّ
إذ أتى ّ
ظلمات األرض واجنذبت قلوب العارفني وإنّك استدللت اليوم مبا استد ّل به
السجن
علماء اجلهل يف ذاك العصر يشهد بذلك مالك مصر الفضل يف هذا ّ
العظيم إنّك اقتديت هبم بل سبقتهم يف الظّلم وظننت أنّك نصرت ال ّدين
احلق ينوح من ظلمك النّاموس
اّلل العليم احلكيم ونفسه ّ
ودفعت عن شريعة ّ
السموات
األكرب وتصيح شريعة ّ
اّلل الّيت هبا سرت نسمات العدل على من يف ّ
واألرضني هل ظننت أنّك رحبت فيما أفتيت ال وسلطان األمساء يشهد
خبسرانك من عنده علم ك ّل شيء يف لوح حفيظ قد أفتيت على الّذي حني
اّلل األعلى يف مقامه املنيع اي أيّها
أفتائك يلعنك قلمك يشهد بذلك قلم ّ
قل من آن فكيف
الغافل إنّك ما رأيتين وما عاشرت وما آنست معي يف أ ّ
بسيب هل اتّبعت يف ذلك هواك أم موالك فأت آبية أن أنت من
أمرت النّاس ّ
اّلل وراءك وأخذت شريعة نفسك إنّه ال
الصادقني نشهد أنّك نبذت شريعة ّ
ّ
يعزب عن علمه من شيء إنّه هو الفرد اخلبري اي أيّها الغافل إمسع ما أنزله
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الرمحن يف الفرقان ﴿ وال ت قولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا ﴾ كذلك
ّ
السامعني إنّك نبذت
حكم من يف قبضته ملكوت األمر واخللق إن أنت من ّ
اّلل وأخذت حكم نفسك فويل لك اي أيّها الغافل املريب إنّك لو
حكم ّ
ابّلل واملعرض عن
ي برهان يثبت ما عندك فأت به اي أيّها املشرك ّ
تنكرين أب ّ
سلطانه الّذي أحاط العاملني اي أيّها اجلاهل اعلم أ ّن العامل من اعت بظهوري
حيب ونبذ ما سوائي وأخذ ما نزل من
وشرب من حبر علمي وطار يف هواء ّ
ملكوت بياين البديع إنّه مبنزلة البصر للبشر وروح احليوان جلسد اإلمكان تعاىل
عرفه وأقامه على خدمة أمره العزيز العظيم يصلّي عليه املأل
الرمحن الّذي ّ
ّ
القوي القدير
األعلى وأهل سرادق الكربايء والّذين شربوا رحيقي املختوم إبمسي ّ
اّلل فاطر
اي ابقر إنّك إن تك من أهل هذا املقام األعلى فأت آبية من لدى ّ
لعل يك ّفر
ّ
السماء وإن عرفت عجز نفسك خذ أعنّة هواك مث ارجع إىل موالك ّ
الصخرة وبكت عيون
السدرة وصاحت ّ
عنك سيّئاتك الّيت هبا احتقت أوراق ّ
الروح يف
العارفني بك ّ
السفينة وعقرت النّاقة وانح ّ
انشق ست ّ
الربوبيّة وغرقت ّ
اّلل
مقام رفيع أتعتض على الّذي آاتك مبا عندك وعند أهل العامل من حجج ّ
احلق املبني مثّ
اّلل امللك ّ
وآايته افتح بصرك لتى املظلوم مشرقا من أفق إرادة ّ
اّلل
ابحلق من لدى ّ
السدرة الّيت ارتفعت ّ
افتح مسع فؤادك لتسمع ما تنطق به ّ
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السدرة مع ما ورد عليها من ظلمك واعتسا أمثالك تنادي
العزيزاجلميل إ ّن ّ
السدرة املنتهى واألفق األعلى طويب لنفس رأت
أبعلى النّداء وتدعو الك ّل إىل ّ
اآلية الكربى وألذن مسعت ندائها األحلى وويل لك ّل معرض أثيم اي أيّها
السدرة بعني اإلنصا لتى آاثر سيوفك يف أفناهنا
املعرض ّ
ابّلل لو ترى ّ
لعل تطّلع
وأغصاهنا وأوراقها بعد ما خلقك ّ
اّلل لعرفاهنا وخدمتها تف ّكر ّ
بظلمك وتكون من التّائبني أظننت إ ّان خنا من ظلمك فاعلم مثّ أيقن إ ّان يف
السماء أنفقنا أرواحنا
أ ّول يوم فيه ارتفع صرير القلم األعلى بني األرض و ّ
العلي العظيم ونفتخر بذلك بني أهل
وأجسادان وأبنائنا وأموالنا يف سبيل ّ
اّلل ّ
اتّلل
الصراط املستقيم ّ
اإلنشاء واملأل األعلى يشهد بذلك ما ورد علينا يف هذا ّ
قد ذابت األكباد وصلبت األجساد وسفكت ال ّدماء واألبصار كانت انظرة
الشاهد البصري كلّما زاد البلء زاد أهل البهاء يف حبّهم قد
إىل أفق عناية رّهبا ّ
الرمحن يف الفرقان بقوله ﴿ ف تمنوا املوت إن كن تم
شهد بصدقهم ما أنزله ّ
صادقني ﴾ هل الّذي حفظ نفسه خلف األحجاب خري أم الّذي أنفقها يف
اّلل أنصف وال تكن يف تيه الكذب ملن اهلائمني قد أخذهم كوثر حمبّة
سبيل ّ
وجه إىل حبر
الرمحن على شأن ما منعتهم مدافع العامل وال سيو األمم عن التّ ّ
ّ
اتّلل ما أعجزين البلء وما أضعفين إعراض العلماء
عطاء رّهبم املعطي الكرمي ّ
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نطقت وأنطق أمام الوجوه قد فتح ابب الفضل وأتى مطلع العدل آبايت
اّلل املقتدر القدير احضر بني يدي الوجه
واضحات وحجج ابهرات من لدى ّ
لتسمع أسرار ما مسعه ابن عمران يف طور العرفان كذلك أيمرك مشرق ظهور
اّلل لرئيس
الرايسة اقرأ ما أنزله ّ
غرتك ّ
الرمحن من شطر سجنه العظيم أ ّ
ربّك ّ
الروم الّذي حبسين يف هذا احلصن املتني لتطّلع مبا عند املظلوم
األعظم ملك ّ
اّلل الواحد الفرد اخلبري أتفرح مبا ترى هج األرض وراءك إ ّهنم إتّبعوك
من لدى ّ
الروح من دون بيّنة وال
كما اتّبع قوم قبلهم من مسّي حبنّان الّذي أفىت على ّ
الرمحن مللك ابريس وأمثاله لتطّلع مبا
كتاب منري اقرأ كتاب اإليقان وما أنزله ّ
قضي من قبل وتوقن أب ّان ما أردان الفساد يف األرض بعد إصلحها إّّنا نذ ّكر
الرمحن هلو
العباد خالصا لوجه ّ
اّلل من شاء فليقبل ومن شاء فليعرض إ ّن ربّنا ّ
الغين احلميد اي معشر العلماء هذا يوم ال ينفعكم شيء من األشياء وال إسم
ّ
اّلل مظهر أمره ومطلع أمسائه احلسىن ملن
من األمساء إّال هبذا اإلسم الّذي جعله ّ
الراسخني وال
الرمحن وكان من ّ
يف ملكوت اإلنشاء نعيما ملن وجد عر ّ
يغنيكم اليوم علومكم وفنونكم وال زخارفكم وعّزكم دعوا الك ّل وراءكم مقبلني
الصحف وهذا الكتاب املبني اي معشر
فصلت الّزبر و ّ
إىل الكلمة العليا الّيت هبا ّ
اتّلل قد أشرقت مشس العلم
العلماء ضعوا ما ألّفتموه من قلم الظّنون واألوهام ّ
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من أفق اليقني اي ابقر انظر مثّ اذكر ما نطق به مؤمن آلك من قبل ﴿ أت قت لون
اّلل وقد جاءكم ابلب يّنات من ربّكم وإن يك كاذاب ف عليه
رجل أن ي قول رّيب ّ
اّلل ال ي هدي من هو
كذبه وإن يك صادقا يصبكم ب عض الذي يعدكم إن ّ
مسر كذاب ﴾ اي أيّها الغافل إن كنت يف ريب ممّا حنن عليه إ ّان نشهد مبا
الوهاب ونشهد
السموات واألرض إنّه ال إله إّال هو العزيز ّ
شهد ّ
اّلل قبل خلق ّ
إنّه كان واحدا يف ذاته وواحدا يف صفاته مل يكن له شبه يف اإلبداع وال شريك
الصراط هل
الرسل وأنزل الكتب ّ
ليبشروا اخللق إىل سواء ّ
يف اإلختاع قد أرسل ّ
الرعب مبا عوت شرذمة من
السلطان اطّلع و ّ
غض الطّر عن فعلك أم أخذه ّ
ّ
اّلل ورائهم وأخذوا سبيلك من دون بيّنة وال كتاب
ال ّذائب الّذين نبذوا صراط ّ
تفرسنا وجدانها مطالع
إ ّان مسعنا أب ّن ممالك اإليران تزيّنت بطراز العدل ّ
فلما ّ
اّلل أبن
الظّلم ومشارق اإلعتسا إ ّان نرى العدل حتت خمالب الظّلم نسأل ّ
بقوة من عنده وسلطان من لدنه إنّه هلو املهيمن على من يف األرضني
خيلّصه ّ
اّلل ينبغي لك ّل
السموات ليس ألحد أن يعتض على نفس فيما ورد على أمر ّ
و ّ
اّلل
يتمسك حببل اإلصطبار ويتوّكل على ّ
من ّ
توجه إىل األفق األعلى أن ّ
اّلل اشربوا من عني احلكمة وسريوا يف رايض احلكمة
املهيمن املختار اي أحبّاء ّ
وطريوا يف هواء احلكمة وتكلّموا ابحلكمة والبيان كذلك أيمركم ربّكم العزيز
www.oceanoflights.org

لوح الربهان – آاثر حضرة هباءهللا – جمموعة الواح مباركة ،طبعة املانيا ،الصفحات 133 - 125

الشمس على
مئن بعّزك وإقتدارك مثلك كمثل بقيّة أثر ّ
ّ
العلم اي ابقر ال تط ّ
الغين املتعال قد أخذ عّزك وعّز
رؤوس اجلبال سو يدركها الّزوال من لدى ّ
اّلل ّ
اّلل وأين من
أمثالك وهذا ما حكم به من عنده ّأم األلواح أين من حارب ّ
جادل آبايته وأين من أعرض عن سلطانه وأين الّذين قتلوا أصفياءه وسفكوا
لعل جتد نفحات أعمالك اي أيّها اجلاهل املراتب بكم انح
دماء أوليائه تف ّكر ّ
الرسول وصاحت البتول وخربت ال ّداير وأخذت الظّلمة ك ّل األقطار اي معشر
ّ
العلماء بكم إحنط شأن امللّة ونكس علم اإلسلم وثل عرشه العظيم كلّما أراد
عما
يتمسك مبا يرتفع به شأن اإلسلم ارتفعت ضوضاؤكم بذلك منع ّ
مميّز أن ّ
الروم إنّه ما أراد احلرب ولكن
أراد وبقي امللك يف خسران كبري فانظروا يف ملك ّ
فلما اشتعلت انرها وارتفع هليبها ضعفت ال ّدولة وامللّة يشهد
أرادها أمثالكم ّ
السّر ومن
بذلك ك ّل منصف بصري وزادت ويلهتا إىل أن أخذ ال ّد ّخان أرض ّ
الرئيس كذلك قضي األمر يف الكتاب من
حوهلا ليظهر ما أنزله ّ
اّلل يف لوح ّ
اّلل املهيمن القيّوم إ ّان ّّلل وإ ّان إليه راجعون اي قلم األعلى دع ذكر ال ّذئب
لدى ّ
الرقشاء الّيت بظلمها انحت األشياء وارتعدت فرائص األولياء كذلك
واذكر ّ
أيمرك مالك األمساء يف هذا املقام احملمود قد صاحت من ظلمك البتول وتظ ّن
رب ما
سولت لك نفسك اي أيّها املعرض عن ّ
اّلل ّ
الرسول كذلك ّ
أنّك من آل ّ
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الرسول وهنبت
الرقشاء أب ّ
ي جرم لدغت أبناء ّ
كان وما يكون أنصفي اي أيّتها ّ
الرسول ما ال
أمواهلم أكفرت ابلّذي خلقك أبمره كن فيكون قد فعلت أببناء ّ
اّلل مالك الوجود أتنكر آايت
فعلت عاد ومثود بصاحل وهود وال اليهود بروح ّ
ربّك الّيت إذ نزلت من مساء األمر خضعت هلا كتب العامل كلّها تف ّكر لتطّلع
بفعلك اي أيّها الغافل املردود سو أتخذك نفحات العذاب كما أخذت قوما
اّلل
ابّلل مالك الغيب و ّ
الشهود هذا يوم أخرب به ّ
قبلك إنتظر اي أيّها املشرك ّ
الرمحن يف الفرقان ويف هذا اللّوح املسطور
بلسان رسوله تف ّكر لتعر ما أنزله ّ
هذا يوم فيه أتى مشرق الوحي آبايت بيّنات عجز عن إحصائها احملصون هذا
الرمحن يف اإلمكان وسرع ك ّل ذي بصر
شم عر نسمة ّ
يوم فيه وجد ك ّل ذي ّ
اتّلل قد رجع حديث ال ّذبح
إىل فرات رمحة ربّه مالك امللوك اي أيّها الغافل ّ
مقر الفداء وما رجع مبا اكتسبت يدك اي أيّها املبغض العنود
وال ّذبيح ّ
توجه إىل ّ
اّلل مهبط الوحي إن أنت
أظننت ّ
ابلشهادة ينحط شأن األمر ال والّذي جعله ّ
ابّلل وللّذين إ ّتذوك إماما
من الّذين هم يفقهون ويل لك اي أيّها املشرك ّ
اّلل
ألنفسهم من دون بيّنة وال كتاب مشهود كم من ظامل قام على إطفاء نور ّ
قبلك وكم من فاجر قتل وهنب إىل أن انحت من ظلمه األفئدة والنّفوس قد
غابت مشس العدل مبا استوى هيكل الظّلم على أريكة البغضاء ولكن القوم
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ابّلل
الرسول وهنب أمواهلم قل هل األموال كفرت ّ
هم ال يشعرون قد قتل أبناء ّ
أم مالكها على زعمك أنصف اي أيّها اجلاهل احملجوب قد أخذت اإلعتسا
ونبذت اإلنصا بذلك انحت األشياء وأنت من الغافلني قد قتلت الكبري
الصغري هل تظ ّن أنّك أتكل ما مجعته ابلظّلم ال ونفسي كذلك خيربك
وهنبت ّ
اتّلل ال يغنيك ما عندك وما مجعته ابإلعتسا يشهد بذلك ربّك العليم
اخلبري ّ
قد قمت على إطفاء نور األمر سو تنخمد انرك أمرا من عنده إنّه هو
املقتدر القدير ال تعجزه شئوانت العامل وال سطوة األمم يفعل ما يشاء بسلطانه
الرمحن إىل مقام نطق
وحيكم ما يريد تف ّكر يف النّاقة مع أ ّهنا من احليوان رفعها ّ
السموات واألرض ال
ألسن العامل بذكرها وثنائها إنّه هلو املهيمن على من يف ّ
إله إّال هو العزيز العظيم كذلك زيّنّا آفاق مساء اللّوح بشموس الكلمات نعيما
لمن فاز هبا واستضاء أبن وارها وويل للمعرضني وويل للمنكرين وويل للغافلني
ب العالمني
احلمد ّّلل ر ّ
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