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ظ ُْم ْ
سْاألَمَْن ُعْاألَعْ َ
األَقْ َد ُ
ض َر في ه َذا
الوُدودُ .
وبى ل َمن َح َ
طَ
المقتَدر َ
الموُلود َواستََق َّر َعَلى َ
العرش َج َم ُ
العزيز َ
ال هللا ُ
اء عي ُد َ
َقد َج َ
َّ
ام
َخذَنا العي َد في السجن األَع َ
الوجه ،وتََو َّج َه إَليه َ
الم َهيمن الَقيومُ .قل إَّنا أ َ
طر ُ
الَيوم َل َدى َ
ف هللا ُ
ظم َبع َد الذي َق َ
المَقام
الملكَ .ه َذا َما َشه َد به َّ
ظال ٍم َوال تَض َ
وك .ال تَمَن ُعَنا َسط َوةُ ُكل َ
طرُبَنا ُج ُن ُ
الرح ُ
المُل ُ
من في َه َذا َ
ود ُ
َعَليَنا ُ

وما
المح ُمود .قل َهل تَض َ
طر ُب َكي ُن َ
المشرق َعَلى َما َك َ
ضو َ
ون ُة االطمئَنان من َ
ان َ
ضاء اإلم َكان ال َو َج َماله ُ
َ
الم َهيمَن ُة َعَلى ُكل َشاه ٍد َو َمش ُهوٍد .تَ َم َّس ُكوا ب َحبل
َحا َ
َي ُكو ُنَ .هذه َسط َوةُ هللا َقد أ َ
طت ُك َّل األَشَياء َو َهذه ُقد َرتُ ُه ُ
َّ
ان الق َدم في
اء ُكل َغي ٍب َمك ُنو ٍن َك َذل َك َن َ
المختَ َار في َه َذا َ
االقت َدار ثُ َّم اذ ُك ُروا َرب ُ
ط َق ل َس ُ
الفجر الذي به أ َ
َّك ُم ُ
َض َ
َه َذا الَيوم َّالذي فيه ُف َّ
ام َّالذي َن َكَف ُروا باهلل أَو تَمَن َع ُك ُم الظ ُنو ُن َعن
ك َّ
اكم أَن تَض َ
وم .إَّي ُ
الرحي ُق َ
طرَب ُكم أَو َه ُ
المختُ ُ
المم ُدود.
َه َذا الص َراط َ
ص ُروهُ ب َما ُنزَل في َلو ٍح
طاع في َه َواء َم َحبَّة َرب ُك ُم َّ
الب َهاء طي ُروا بَق َوادم االنق َ
َيا أَه َل َ
الرحمن ثُ َّم ان ُ
اكم أَن تُجادُلوا مع أ ٍ
محُف ٍ
الو ُجوه ،إ َّن َّالذي َن
وظ .إَّي ُ
ََ َ
َ
َحد م َن العَباد ،أَن اظ َه ُروا ب َعرف هللا َوَبَيانه ،به َما َيتََو َّج ُه ُكل ُ
َ
اب ،إَّن َك
اله َوى َو ُهم ال َيفَق ُهو َنُ .
وبى ل َمن تََو َّج َه إَلى َمطلع آَيات َربه ب ُخ ُ
طَ
ضوٍع َوأََن َ
َغَفُلوا الَيوَم أُوَلئ َك في ُسكر َ
َّ
َّ
ام َّالذي َن تَ َعَّق ُبوا
أَن َت ُقم َبي َن العَباد ثُ َّم َذكرُهم ب َما ُنزَل في كتَاب َربه ُم َ
العزيز ُ
المختَارُ .قل اتُقوا هللاَ وال تَتب ُعوا أَو َه َ
ٍ
ٍ
ٍ
له إالَّ ُه َو
الحق ال إ َ
اء إَلى َشطر َعرش َرب ُكم َمالك األَس َماء إَّن ُه ُي َؤي ُد ُكم ب َ
ُك َّل َفاجر ُمرتَاب .أَن أَقبُلوا بُقُلوب َنوَر َ
ام ُو ُجوه ُكم .تََو َّج ُهوا َوال تَتَّب ُعوا ُك َّل ُمشر ٍك َم َّك ٍار.
البح ُر األَع َ
انَ .هل تُسرُعو َن إَلى َ
المَّن ُ
الغدير َو َ
َ
ظ ُم أ َ
العزي ُز َ
َم َ
ٍ
ان َم َدائن
الملُ األَعَلى ثُ َّم ُس َّك ُ
َك َذل َك َدَل َع دي ُ
ك َ
المنتَ َهى ،تَاهلل بَن َغ َمة من َها استُجذ َب َ
البَقاء َعَلى أَفَنان سد َرتَنا ُ
البَيان من َس َماء َمشيَئة
طَلت أَم َ
العشي َواإلَش َراق .ك َذل َك َه َ
األس َماء ثُ َّم َّالذي َن َي ُ
ط ُار َ
العرش في َ
طوُفو َن َحو َل َ
الح َّجة
وكَف ُروا ب َربهم َّ
َرب ُك ُم َّ
الرحمن .أَن أَقبُلوا َيا َقوم َوال تَتَّب ُعوا َّالذي َن َج َادُلوا بآَيات هللا إذ ُنزَلت َ
الرحمن إذ أَتَى ب ُ
البرَهان.
َو ُ

ْ
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