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 ﴾ ىهبي األبسم اّلله البه﴿ 
 
 

يف  سدقات القدسرا عوامل العماء خلفيف  خلق احلروفاتي ذالّ  للّ  داحلم
 هبنّ  ييحيلواح القضاء لأيف  ردّ ما قيالبقاء ف ؤوسكسقاهّن من  مّث أ ىرفارف االمس

 ةيّ لاألز  رهدير بتقدّ ا قم  اء ل  دو ص السّ يقمصهّن قم بوروت امإمضاء مّث أيف نية املقرّبدفئأ
لمات ظيف  وانيسرت ماء احلي نيما سبق العلم أبقباب احلمراء ف ىر علدمن القكميف 

ا هواء القضاء إ ذ  يف  امإنشاءوت كملإىل  هلنّ ز ندرة املنتهى مّث أس دعناألمساء  عوامل
سرار من أ تبك قلم فا اين أب وىلا للقلم األطب  خمااألعلى  منكوت عن مالصّ  هرظ
ني ألف سنة عّما اء سبعدا النّ ذا هلشوق   ا صعق القلميضاء إ ذ   البرينالّلوح امل علىم دالق  

كى ا بى إ ذ  خر كم القضاء مرّة أه حيما ربع عليفاق ففلّما أحصاء حتصوه أولو امإ
كم مان ما سبقه حز  يف اللّ  يدي نيامع احلمراء مّث وقف بدلف سنة من مني أسبع
حرق بنار الفراق ملا ا أنتهاء فلمّ  امإيف ةيّ خر كم اآلسبقه حيال و  اءدبتامإيف  ةيّ لوّ األ
من  رةطرشح قو  بوروت الوفاءيف  اءدو موعه لون السّ ديف  هرى ظحلداء األع نطانق
ة طه الّنقذت هجتلّ و  اءدعامل الب   ة يفطهرت الّنقظا ى الّلوح إ ذ  اء علدموع الّسو دّ ا الذه
 لّ كقبل  األلف  ا استقبلهاإ ذ  مساء األ نوانتكييف   احلروف ايمرا ىة عليّ لوّ األ زراطب
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ما ية فيّ لز األلف األ اذه زرا طيف امإهلّيةة طه الّنقذل هفصّ و  اءيشاأل رّ  ذ  يف  احلروفات
 ة عن خلفديّ شفت وبه الواحكا  ديّة إ ذ  حاأل ردعن مص ةيّ ه نسمات الّرمحانيت علهبّ 

 ىه علاميالّلوح لق يف قامو  األلف ئةيه ىة علطل الّنقيكهرت هظو  حجبات اخلضراء
نونة كيصت  تقمّ ي ذالّ  ا مقامذهو  مساءاألو  فاتعامل الصّ يف ّي األعلى الّل العلأمر 
األلف  اذاستقّر ه ء فلّماايور كنة الديميف  ةيّ فتعت خبلع الصّ ختلّ و  ةيّ مسامإ صية قميّ املش

يف  عاتطّ ا الحت حروفات املقى إ ذ  خر دع أ  بي بتجلّ  ىجتلّ  يّ الّلوح الّنور  ىالقائمة عل
هرت من ظ مثّ  امإنشاءقصبات يف  مراألو  يدعوامل الّتفر  ىّن عللّ دستيل هوراتظّ ل الوّ أ
هورات عوامل ظّ ل الوّ أيف  ةيّ ّولاأل لفاأل شرقت منأو  الحتاّليت  ه احلروفاتذه

 بتزّ متو  ائتلفتو  عت مّث ابتمعتطّ تقو  قتتفرّ و  لتفصّ  ثرات فلّماكالو  ديدالّتح
 لكا يهيف  اخللق عوامليف  باتكّ احلروفات املر و  تلمات اجلامعاكهرت  ظ اذ  إ   بتوّ ز تو 

ّن لّ دستيات لداهر املوبو ظميف  ةيّ ر دالق زراو  ةكيّ املل ا مّت خلق عواملالّصفات إ ذ  و  األمساء
ا ي  ل  ّن ع  أو  انطالسل زيزالع ردائم اخلالق املقتدّ ال ينّه هو الباقنوانت أبكيبلسان ال لّ كال

تربع إليه و  ناتكء املمدمنه بي ذالّ  فاتالصّ  هرظمو  اتذّ هر الظم دقبل حممّ 
يف  اتيّ القابلو  هبا خلق اجلواهراتو  ان نفس الّرمحنمن نفسه املنّ  ذيهو الّ و  ائناتكال

احلروفات و  ة عنهكي املستحاياملراو  وانكاأل عوامليف  اتدهورات املوبو ظو  انكمعامل امإ
لهم ا ما فضّ ذهو  دالّتنا ومييف  دمربع العباو  هوراتظّ أ الدمبو  ل خلق اللّ وّ أ قة منهطالّنا

ضائت أو  قماراأل الحتو  نواراأل شرقتهبم أو  مدالق   عوامليف  ر اخللقيسا ىالّل عل
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نهم إاّل يبو  نهيب ث ال فرقيه حبيلّن عليدو   عنهكنيّ حيّلهم كو  ابحت الّنجومأو  الّشموس
 ّوركتو  وارداأل رو دن هبم تذيرته هم الّ دبق حشرواو  تهدرابعثوا إبو  أبّّنم خلقوا أبمره

ن تربع إىل أ يدار الّتجر طمل أز تنو  يدمثار الّتفر هر أظتو  يدشجار الّتوحأ تغرسو  واركاأل
ربع يا ذ  ها إ  حملّ إىل  بلوغهاو  حول نفسها ورها يفد دبع وىلاأل مقامهاإىل  ةطالّنق

إشراق  دعنى عن شجرة القصو  وىلاأل اءدهر نيظ ذنئيحو  اءدبتامإ امإنتهاء إىل
اّليت  ةديّ حاأل لةيه اللّ ذهيف  البقاء بطقيف  ا ما غّنت الورقاءذهو  ىخر مرّة أ الّشمس

 ذية الّ يّ لز األ الّسرّ و  ةيّ مدقاأل ّل اسمظيف  ناءيرة السّ دمن س ةديّ حاأل ها انريف دتوق
ات يّ يف سرائر القلب ابخلف هوراتظّ ّل الكّن  دشهيلاألمساء  وميّ قيف  دميابحلّق الق مّسي

 املّنان  منير املهداملقت يزز نّه هو العأب
 
 بلغهميل ىدوا أبنوار اهلز فاو  نهم آمنوا ابللّ ذيالّ إىل  تاب من الباء قبل هاءكا  ذه

 فروا ابللّ كن  ذيمن الّ  دحأإليه  ما وصلي ذالّ  دمقص إىل قّرهبميو  سدق القدسراإىل 
س دة القكورائهم مالئ عنو  ن الّصفاتيادماألمساء يف  لكا يه كلذب دشهيو 
 ون دهشي

 
 يّةدج حبر األحمتوّ و  وسدوار ورقات الفر طأو  األفنانى الورقاء عل تغّن يف  نّ إ قل

 ةيّ لز األ ليكاستواء هو  حجاري األّنار من األجتر و  ارطمل األز تنو  مةكغمام احل ترفعو 



  86 – 49 الصفحات، 4مائده آمساىن، ج –هباءهللا  حضرةمن آاثر  – / تفسري احلروفات املقطعة نور ةلوح آي

www.oceanoflights.org 

ا ذرون إظنياء ببصر الّل يشاأل قيحقا يف انواكنهم  ذيت للّ اينوار آلاأل عرشعلى 
 اهرظميف أنتم  نم إكنفسأيف  مثّ  األرضو  خلق الّسموات يف حباباأل  مأايروا كّ تف
تاب من حرف ك  نايدي نيحضر ب دقو  وندم الوبه هتايّ أيف  ةيادنوار اهلرة أبدالق

 سدمواقع القإىل  بلغو  وميّ من القيالّل املههابر إىل و  سافر من نفسهي ذالّ  القاف
تشتعل و  الّنور الّل خلف حجبات ه انريف يلطتصي ذالّ  مقاميف  قانيامإ خل مصردو 
رهم داينهم هابروا عن ذيسبقوا الّ  كلذبو  ورطمس زّ مصباح عيف  ةديّ حاأل ه سراجيف

 سئلو  وفها املقرّبونطتاّليت  نةديميف  سدئ القطشاإىل  ما توّبهوا نهمذيا لّل عن الّ حب  
من  دحوبه أشف قناعها عن ك  ماو  كاملليف  دحما سبقها أاّليت  سرارتابه من أكيف  

 ةكه البقعة املبار ذهيف  الّروح ديمنا ديكنايا فاستمع ما ذ  إ ها العارفونكر دما أو  اخللق
 ام حبر مسجور طمطيف  م الّروحز ل  وراء ق    عن

 
قبل  رسول الّل من دحممّ على  لتز ناّليت  ة الّنوريما سئلت من آ نّ مّث اعلم أب

ر دالقيف  ّل ماكو  قالم من أاللّ  علميف  ام نّ لو أو  ها العاملونكرا دعن إ زعجي ه آليةذه
 لتز ناّليت  حرف معاين دنفيون ما يكما و  انكممّا  صابع القوة أ تبهكتو  دادحبر من املأل

  العلمميّ ا من قمقام رشح   يكعل ترّشحن أكلو  ةكلة املبار ز ة املنيه اآلذهيف  ةزّ بلسان الع
ة عن يؤوس العناكمن  و  سرعونيلم ن العديايمإىل  انواك  نهمذيونّن من الّ كمة لتكاحلو 

 شربون ي در اخللسر على  اندالول يد
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ناء ية السّ يخل برّ دو  ربع أبهله امإنشاءن ديامإمضاء م بلأ ىملوس ىفلّما قض

 منكاء عن مدا مسع النّ ذإ   ئ البقاءطشاعلى  وسد بقعة الفر نيميس عن دالق يديف وا
 كرّب آابئو  ك أان الّل ربّ ينّ إ ىر ا تذر ماظفانى  موساين ر اهلويّة أطمن شاألعلى 

 وميّ ر القداملقت زيزالع ة اللّ يوبهه من خش ىموس ىطّ ا غذعقوب إ  يو  إسحقو  ليمساعإ
فلّما  كرأس ى موسايقّبة احلمراء فارفع يف  مةظالع ئ حبرطشا دعن ىخر ي مرّة أدو ن  و 

ة يادهب ىدا اهتذ  إ   اخلضراء يدوايف  ىء من شجرة القصو تضيو  دا توقنور   ىرفع رأ
 خرةاآل كلع عن م  طانقو   اهلوانيع نعلالبقاء مّث خل رةدة من سدمن انر املوق ىور كال
عال و  مرهرفع أ كلذبو  لواح تقرئوناأل يفأنتم  ماكالّل له   ىما قض كلذّل ك  وىلاألو 

 ىا ما قضذهو  توّبهونيل دمناهج العانوا أبنوار الّنار إىل كنهم  ذيان من الّ كو  رهذك
 تعلمون أنتم  نمان إزّ قّبة ال يف بن عمرانا ىموس ىعل

 
ناء القرب إن يسو  سدب القيحور يف  فاران الّنار دعن فاران احلبّ  دشه كلكذو 

إشرق و  ةديّ الواح شف حجباتكون فلّما  د الّل تشهنيل بعدصحائف الع يف نتمأ
شتعلت انر او  نفسه بنفسهيف  ة لنفسهيّ انر اهلو  تدوقة أديّ لعة احملمّ طيف  ةديّ حاأل نوارأ

مسع و  اجلهات لّ كابت الّشوق من  ذبو  ته شفقات احلبّ ذخا أذ  ره إدص رة يفدالسّ 
ا ذهو  وسدّ الق زيزمن العيامله كالّل امللأنت  نّهأب سرّهيف  نساناء الّل عن شجرة امإدن
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انوا من كنهم  ذيالّ  ةدفئأإليه  قّربيما ي ذالّ  مقاميف  دحممّ على  ة الّروحيبرّ  يف يما قض
 انوا بنار اللّ كالّناس هم   مة لعلّ كبواهر احلو  سرار العلممن أ يكر علذكن كلكذو  لقب

ا املقام ذر هيذكن أ رسول اللّ  دحممّ  دراتشتعلون فلّما أو  وندر توقكذّ ال رةدسيف 
ت جتلّ اّليت  بلغهم استغنائه عن الّناريو  شجرة نفسهيّة يف دفهم أسرار األحعرّ يل األعلى

 ال  يلد ونيكل ةيّ ة الّتور يه اآلذهإليه  اللّ  ىوحى األمر أموس على مكناء احليس يف
أمر و  وندة هتديّ رة احملمّ دسيف  ةيادنوار اهلأب انواكنهم  ذية للّ يادهو  ةيّ وتوا الّتور نهم أذيللّ 

 لز ما ن كلذب دشهيو  ةيّ ده البقعة األمحذيف ه ناءيا السّ ذر القوم هببشّ ين ى أبالّل موس
الّنور فبّشرهم إىل  لماتظّ اخرج القوم من ال نتنا أايآب ىنا موسأرسل دلقو  تابكيف ال

ف كيمه  ايّ أب بّشر الّناسيي ذالّ  نّ إو  تعلمونأنتم  ناأللواح إيف  رطما س اذهو  م اللّ ايّ أب
ئ طشايف  بنار الّشجرة س  ن  آا مب ىاملوس نّ تشعرون مّث اعلم أبأنتم  نمقامه إإىل  صلي

ّن إو  خلونيد ن اللّ ذة إبكبقعة املبار يف  انواكنهم  ذيان من الّ كو  هبادى ا اهتذن إميامإ دوا
 الّسمواتيف  ا ملنبعله نور   انر ّسه منميأو  ءيستأنس بشين ا من قبل أد  حممّ 

الفرقان يف أنتم و  تابكاليف  ا ما رقمذهو  من شاء من خلقه ا الّنورذهب دىهو  األرضو 
  تقرئون

 
اج ب  ز  الو  ريقلبه املن باحص  امل  و  ة نفسهيه اآلذه يف وةك  ش  مقام امل   نّ ا فاعرف أبذ  إ  

ّل كضاء  به أو  ء منه الّنوريضيو  دوقيو  ةيّ داألح ضاء الّسراجه أيفي ذالّ  ةيّ سدله القيكه
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 م الّروحايّ أيف  ا الّنورذهبأنتم  نم إكر لذكن كلكذ  األرضو  مواتالسّ يف  من
 ةديّ محّ وة األكمشعلى  دوقأو  ةديّ مصباح احملمّ يف  ا الّنورذضاء هما أ دبعو  ئونيتستض

 ىخر امة األيقيف  ر الّناس بلقائهيذكن الّل أبأمر  ةيّ سدالقل يكهيف  ةديّ حمّت خلق األو 
 نيرواح املقرّبأو  نيالعال ه مأيستجمع فيي ذالّ  مقرّ يف  دس حممو دبّشرهم مبقام قيو 
لواح أيف  دو املوعو ا ما هذهو  فرحونيبفرح الّل  ذنئيح املؤمنونو  ه غمام الفضليرفع فيو 
وا دا ما وعذهو  ﴾ك  بّ  ر   ت  اي  آ ض  ع  ب    و  أ   ك  ب  ر   ت   ي   ﴿ وميانه طسل زّ قوله عيف  ظحمفو  زّ ع

ا هلو احلّق ال إله ذه نّ أنفسهم أب ّل يفكّن الدشهيل األرضو  الّسمواتيف  ّل منكبه  
 وب يالغ نّه هلو احلّق عاّلمإو  إاّل هو

 
رسول  دان حممّ كو  من الّنور غمام على يّ عل صيبقم ي أتىذالّ  ا فاعرف مقامذ  إ  

ت ايما بائهم آب دن مّث اعرف بعه املخلصو يستبشر فيي ذوم الّ ييف  ا بلقائهالّل مبّشر  
ان الّل كو  هيري علجيي القلم أن يستحيث يما فعلوا به حبو  فرتونما قالوا امل ناتبيّ 
م به الّل أ   ىفرتى علل أهم من قامنو  روهكنأو  بوهكذّ و  وندتشه الأنتم  نإ كلذب دشهي

 إىل ما توّبهواو  مرهيف أ بابوهما أو  بوا عن لقاء اللّ احتج كلذبو  سحر الّناسيسحر 
ث يه حبدم جبو كا طعما أيالّل ف رواكان فاشي مأ البايأنتم و  توّبه املقرّبونيي ذالّ  وبه

 فرواكنهم  ذيم عن الّ كيغنيم ما يكل علز نأو  م ابحلقّ كبعثو  م بلقائهكفشرّ و  م نفسهكفعرّ 
  وندوعيانوا به كّل  كو  مهروا أايّ ظّل انتكي  ذالّ  دوا بعكشر أو 
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ئ طشايف  كنايث آو يابلفضل ح كرمناكأو  ابحلقّ  كنايفاعرف ما ألق كلكذ

 انواكو  نهم آمنواذيهبا اشتعلت قلوب الّ بنار اّليت  كبناقرّ و  سبل العرفان كعّلمناو  العلم
 لون كّ و تي نيح لّ كالّل رهّبم  على 

 
اّل عرفه إي ن الكلو  ابحلقّ  كمناعلّ  اّل مان إيكة مل يمن اآل داملقصو  نّ مّث اعلم أب

ي ما سبقه ذالّ  ا من فضلذهو  اّل املخلصونه إكر يد الو  اللّ يف  ن هم صورواذيالّ 
اّليت  مايّ األ كتل يف مل أيّها الّسائل اآلايأنت  كنّ ن إكلو  سبقه اآلخرونيلن و  لونوّ األ
وة كمشيف  ةيّ ضائت سراج اهلو أو  ةديّ حة عن مشرق األيرقت مشس العناشها أيف

ة يف زّ ق العداسرته الّل خلف سراي ذالّ  ليكهيف  اّل ة إياآل هذه دة لن تشهيّ سدالق
 وة البقاءكمش يف ه الّل لنفسه بنار نفسهدوقف أكي  دا تشهم  رفرف قرب حمبوب أ  

هر ظو  ةكيّ ه نسمات الّشر يهب علي لئاّل  الّسماءو  األرض نيرة بده مبصباح القظحفو 
بابات ز استضاء منه و  برةر سّم امإدقعلى  لف حجابأ نيمنه الّنور عن خلف سبع

ه الّنار ذهّن هيعل تما جتلّ ي عن الّل ابرئهّن فكنيّ حيّلهّن كث  ينات حبكاملم دوبو 
مثّ   كنيّل حكيف   كر الّل ربّ كنون لتشكعلم م عيادمن ب يكعل يا ما نلقذهو  امإهلّية

 ه ربليما وقع علي ذالّ  ئطشاإىل  كما قلبيف كا عن نفسي  راض ونكلتو  ّل املؤمنونك
نهم ذياّل الّ قربه إيلن و  رتقونحي نيّل حكيف   نهم بنار احلبّ ذياّل الّ من اخللق إ دحأ
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ن الّل ذم إبيمناهج الّتسليف  همو  اخللقو  مربوروت األيف  ّل منكعوا عن  طانق
 ون كسلي

 
ها يان معانيب يف اختصرانو  سةدّ ة املقيه اآلذهيف  كرانه لنا مبا فسّ يفكاست اذ  إ  

 كنّ إو  هل عنها عقول العارفونذتاّليت  شاراتإو  اّن فسرانها من قبل بعبارات شّت أل
 لّ كر  دّ ها قيفاّليت  ايليل بعلها الّل مناّليت  ةكلة املبار يه اللّ ذهيف  يكل علز ن ف مباكفا 

لواح األ كتل ىرة علدف مبا رقم قلم القكتست ن لنإو  وميّ ق زيزن عدحمتوم من لأمر 
لمات كال رةدسيف  نّ أل دمشهو  زّ صبع عر من قبل من إطما س إىل ة فاربعري املن

ّلهّن خلقن كفناّنا محامات  ى أعلو  ونداّل املوحّ قتبس عنها إيلن و  ةديّ حت انر األدوقأ
 لّ كلتعرف   كّق بصر دلّل لو تعون فو اطاّل املنقنغماها إ سمعيلن و  ةيّ من انر اهلو 

 ا حلّق معلوم ذه نّ إو  ونهدعن  تستغنو  لواحه األذهيف  رطالعلوم عّما س
 
ّل كل نّ برات فاعلم أبزّ الو  الّصحائف يف عاتطّ ّما ما سئلت عن حروفات املقأو 

 معاينو  شاراتإو  اتز ها رمو يفو  عرفونينهم ذيت للّ ايآل ه احلروفاتذمن ه دواح
رضوان العلم يف و  ونكسلي اللّ  ىرضيف  انواكنهم  ذياّل الّ ا منها إحرف  عقل ي الالت الدو 
 امقنوع  و  رةدخمتوما خبتام القو  العصمة زنائكيف   نونةكم سرارهاانت أكل  يز مل و  ورونحي

ن أرون دقيالّناس  انكما   ىعل كدّ و و  كشأن ىختامه عل كف ذنئين حكلو  ةزّ بقناع الع
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ي ذالّ  ليكهيف  خلق كلذّل ك  نّ من الّل أب ةيادن سبقتهم اهلذيّن الّ دشهيعرفون لي
تفقهون أنتم  لو لمات اجلامعةكالو  ةيّل احلروفات العالكحوله  يف  وفيطو  ق ابحلقّ طني

ق ياحلقاو  ةيّ لز نوانت األكيال ىعل نّ لّ دتاألمساء  مقاميف  احلروفات كتل نّ فاعلم أب
امل ﴿ :تابكل الوّ أيف  نوره زّ ل عالفرقان تقرئون قايف  نتمأ ماكة  يّ ج اهلو ذ سواو  ةديّ حاأل
ه ذبه هبيحب اللّ  ىا املقام مسّ ذهيف و  ﴾ني  ق  ت  م  ل  ل   ى  ده   ه  ي  ف   ب  ي   ر  ال   اب  ت  ك  ال ك  ل  ذ  

 نيهواء الّروح جبناحيف  انواكنهم  ذيالّ  كلذوقنّن بيعة لطّ ة املقطاحلروفات املنبس
  ونيطري اع طنقامإ

 
 ظب حمفو يغ تابكا من  ذهو  كب نفستاك  يأ ﴾الك ت اب  ﴿ا ذه د حممّ اين أ

ا من  ذهو  توقنونأنتم  تب لوكّل الك  لفصّ يمنه و  اّل اللّ إ دحبعلم أ يطحيلن ي ذالّ 
ل من ز ّل ما نكو  وندبه املهت ديهتيو  ونيكما و  انكما   ه علميل ففصّ ي ذالّ  تابك

 اّل إ كلذ عرفي الو  تابكال كلذا من بر حرف  زّ الو  تبكال قبل له من ال ذيالّ  قبل
 مقام الوصفيف  ريذك كلذّل كو  وندصعي زّ هواء القرب بوراق العإىل  انواكنهم  ذيالّ 
لق  خيو  صفه الواصفونيّل ما كو  ريذكّل ما كع عنه  طنقيمقام  نونكتاب املكا الذاّل هلإو 
ه  يرقم ف ذيالّ  دتاب نفس حممّ كا فاعرف  ذ  ون عنه إ  يكن فكون بقوله  يكو  انكما   لّ ك
من يامله كاّل هو امللال إله إ أبنّه دلتشه وميّ الق زيزمن العيلّل املهسرار من قلم اّل األك

ن ذيالّ  يفيك ذيتاب الّ كا لذهو  كتاب نفسك  ل من قبل أبن اقرأز ن كلذبو  احملبوب
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ل ز ني ذالّ  تابك  ىلق عليط ىخر مقام أ يفو  ونز ئ اسم خمطشاإىل  بلغهميو  هم آمنوا
 لوندعيرهّبم ى فروا علك  ن همذين هم آمنوا عن الّ يذ الّ ني بفرقاان   اللّ  بعلهو  ه ابحلقّ يعل
  لمات اجلامعةكالو  بةكّ ابحلروفات املر  بهيحب ىا مسّ الّل ملّ  نّ ى فاعرف أبخر مقام أيف و 
 اهمسّ  كلكذو  قونطتناألمساء  وتكمليف  دحممو و  دمحأو  دمسائه مبحمّ أيف أنتم  ماك

ّل كن  أب دة من بعيراد ن لهّل مكعلم  يعة لطّ الّرقومات املقو  ةطابحلروفات املنبس
 دراأ دقو  اّل ا إئ  يهر من احملبوب شيظ ال  خلق له ألناحلسىناألمساء و  األهبى احلروفات

 :ةيّ لز قت به ورقاء األطن مايثبت القول فيلو  رونظببصر الّروح تنأنتم  ا لوذهو  بهيحب به
ا ذإو  أاّيمهيف و  قرأمتأنتم و  قبلل من ز ما ن اذهو  ﴾ىن  س  احل   اء  مس   األ   ه  ل  وا ف   ع  د  ا ت  م  اي  أ  ﴿
 قرئون ي ثر الّناس همكأ

 
ت ايّ به بوهر يسم حبإيف  عةطّ املق ةطه احلروفات املنبسذّن الّل خلق همّث اعلم أب

ة ديّ احملمّ  بعة عن مشسط املنايمرايف أنتم  ماكفة  طيعة اللّ يالّرف باتذالّساو  ةطاملنبس
بة من عناصر كّ ة املر دو دل احملكا يه همسإيف  بةكّ لمات املر كخلق من   كلكذو  وندتشه
خلق يف  ركّ ا فذ  بعون إ  طا الّشمس منذمراتبهم عن ه ردقعلى  لّ كو  ةديّ الواح
ّن  توقن أبو  ّل وصفهظيف  ّل صفةكو  مسهّل إظيف  سمّل إكلتعرف   األرضو  مواتالسّ 
اهر ظميف  انواكنهم  ذيون من الّ كلتو  لق من حروفاتخيو  رتهدقبضة قيف  ءيّل شك

 سون تتفرّ   اللّ نينع بعالصّ 
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اّليت  لقةطة امليالوالعلى  الاّلمو  لقةطة امليّ لوهاألعلى  لّ يداأللف  مقام آخريف و 

 مياملو  داحملمو  زيزة العيوال ا منذهو  ﴾الّل   م  ك  ي  ل  ا و  ّن   إ  ﴿ :بقوله نفسه القائمةإىل  تربع
ّل كّن  ّل أبكوقنّن الياحلروفات ل هذبه الّل هبطخاو  ةديّ محاأل زراطّ الو  ةديّ نونة احملمّ كيعن  
 يف هرظ كلذّل كة  يّ نشائأرض امإيف  كر يدأو  قةيلسن اخللابأل ريذكو  عوّر ابلعبارةيما 
 تسمعون أنتم  نم إيكغّن علي كلكذو  ةديّ ص احملمّ يقم

 
ها يفيكما  لثةالثّ  ه احلروفاتذهيف  لثةه املقامات الثّ ذل هفصّ أن أ يدر أ الّل لوفو 

مام القلم مل ز ّن تعلمون ألأنتم  نّل املقام إك  يف تصرخين كلو  دادها املينتهي الو  لواحاأل
ا ذه من غلّ  ورهمدصيف  انكلو  و  واكشر أو  فرواكنهم  ذيا من الّ خوف   قبضيت ن يفيك

استشرق عن أفق و  املساقإىل  لّ كعوا اليدو  ر العراقطشيف  نكسي ذالّ  الغالم
 لعونطّ تأنتم  مر لعلّ م من أسرار األكر لكذ ن كلكذو  فاقة إبشراق أضاء اآلديّ حاأل
الّلوح ما يف  رذكأل الّنفاق هلرات أطخ نعنميه لو لن يد بنينفس احلس ذياّل فوالّ إو 
 ما مسعه االمساعي ذالّ  مقامإىل  مكبلغيو  األرضو  الّسمواتيف  ّل منكم عن  كعطنقي
إىل  ّول لهال أ ذيالّ  لوّ من أ ير جيلو و  ةيا الفضل اجلار ذه ينتهيلن و  ونيالع هكر دأ الو 

ن يكة مل ديّ حا البحر األذهو  امإهلّية نيا املعذه ّن منبعه اآلخرون ألير يلن ي ذالّ  آخر
ة يبذه العذه دنفيف كي  كلذ معو  ةيّ اندنونة علم الّصمكيو  ةيّ فضل الّراّبن قةيحق اّل إ
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ان كّ س كلذوراء  منو  للنا بهدما است كلذب دشهيو  يدبي الو  دنفي ال رّب ة ال فو ياجلار 
 ربّ ه ال فو دض من عنيع الفطنقيأو  فضل اللّ  ينتهيهل  وندشهاألعلى ي مأ

 قوم ايقل  دّل الوبو ك  ت فضلهطحاأو  ءيّل شكبل سبقت رمحته   األرضو  الّسموات
نات كاملمعلى  هبيو  مةكار احلطمغمام العلم أ م منيكل علز نيي ذالّ  ا من فضلهذه

ا الفضل ذه سرارأيف أنتم  نص البقاء إيقم لبسهميو  سدرضوان الق يف خلهميدما 
 رون كّ تتف

 
ي ذالّ  دالغفلة بع دتقومون عن مقاع الو  الفراشعلى  متدف رقكي قوم  ايقل 

ما و  دالور  اجلبلكأنتم  و  ونكمة من حرارها متحّر يالّرم دبسااألّل كو  لعت مشس احلبّ ط
عنها مشتعلون  داخللرفارف يف  نكس ّل منكي  ذالّ  ده الّنار بعذشراق هوبون من إذت

ا ذعن ه مراتب احلبّ يف  اذاملوقن ابلّل إ دا العبذتسمعوا من ه ن لن قوم إايقل 
يف أنتم  اذ إنيّل حكيف   بنار نفسه رتقحيو  بنار احلبّ  دوقيف كيمون  الّسراج تتعلّ 

 دييّ سو  يهلا إيه فيعة فدسرّه بلسان املو يف  عوا اللّ يدو  فاستمعون ركذّ ع الياداحرتاقه ب
يف  اقحمضر العشّ يف  ن تبعثنأب ا عن املصباحس  دّ بعلته مقي ذالّ  كبسراب كسئلأ

لل من ظى ابحلّق عل تيي ذالّ  دمن املوعو يامله زيزسم الّل العإ هير فيذكي ذالّ  مقام
غّن الورقاء بلحن يو  سدغمام الق رفعيا ذوفون إيطمر ة األكحوله مالئيف و  الّنار
 واكمتسّ و  مايّ األ كر تلدمّث اعرفوا ق  قوم امسعوا قويلايقل  نية املقرّبدفئب عنه أذجمت
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م ما كبقلّ ي الو  اءم الّضرّ كنز حي الو  خرفهاز و  ايندّ الإىل  تلتفتوا الو  نونكامل يّ رّ دّ ال يطابخل
 ال نذية اخللق الّ ري ونوا من خكو  احملبوب زيزابلّل الع واكشر أو  فرواكنهم  ذيم من الّ كسّ مي
هم  يعل قومنّ ي لوو  معرض عراضنعهم إمي الو  جبهم لومة الئمحي الو  هم منع مانعدّ سي

 ءيقفون بشي الو  وبهإىل  قبلوني ن الذيالّ  كولئأ تعرفونأنتم  نإ األرضيف  ّل منك
يف  همو  هايعل لتفتوني الو  ونرّ مي الورق عنهاكهب  ذّ ن اليادم ىرون علميلو و  كاملليف 

يف  ثدحت كت ربّ ايهم آيعل ىا تتلذ  إ   نذيهم الّ  كولئحون أسبّ ياع طنقغمرات امإ
هلل  اون خضع  رّ خيوبوههم  ىاّنم من الّشوق مّث علكر تربف أو  ةديّ حقلوهبم انر األ

أنتم  م ابحلّق لعلّ كنا يلق أنيعطاملنق ةي  ج  من س   كلذّل كوس  دّ الق زيزمن العيامله كاملل
 م تسرعون كنيعأب ئ الفضلطشاإىل 

 
 شارةمنها إو  تايسرار الاّلّناروفات أاحل هذ هباللّ  دراى أخر مقام أيف  مّث اعلم

 ة الفرقانئمّ آاثر أيف أنتم  ماكقات اجلالل  داجلمال خلف سرا خفاءة إدّ مإىل 
ه ذّل احلروفات هكيف   نتمأ كلكذو  "ديقوم املهينقضاء املص ابملرا إ دبع" :وندتشه

 بوب س حمدنوار من فجر قه األيستشرق في ذي الّ نيحإىل  سرار فاعرفوناأل
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 داجياهر االظمو  اعدبامإو  مراتب اخللقيف  كلذّل كان  يالب  مأايأنتم  قل
ن ري شية لن يّ سداته القيلتجلّ  حماّل  بعلهّن اللّ اّليت  مقاماتيف  اّل إو  ونداالخرتاع فاشهو 
 س لواقفون دمقّر القيف  ّلهنّ كو  اللةدلّن بيد الو  ةياك حبكنيّ حيلن و  شارةإب

 
 هنّ دمقاعلمات إىل كالو  مواقفهنّ إىل  ت احلروفاتدصع دالفرقان ق  مأايقل 

  يد  ان  ي    م  و  ي   ا مسعتم م  ما تستشعرون أ   ذنئيحإىل أنتم و 
 
ة ابحلّق  ح  ي  ا مسعتم الص  م  أ  و  د  ان  امل

 اجلهل الغفلة مثّ  دتون قوموا عن مراقيّ م مكسأنفحجبات يف  ذنئيحإىل أنتم  فكي
 القرب تربعون ناطو أإىل  ونيدتر  نم إك لريخ كلذر الّل ذكإىل  البغضاء مّث امسعواو 
 انوا عنكو  ث اعرتضوا برسل اللّ يهم حيعل ىما قضيفو  ةياملاض قرونيف  رونكّ ا تتفم  أ  و 
 زة تعجز ل معه من معجز نأ دقو  اّل ما أرسل الّل من رسول إي ذالّ  دته معرضون بعايآ

 ون دوعيانوا به ك  لّ كو  هدبع تيي ذالّ  برسول ّل رسولكر  بشّ و  عنها البالغون
 
 دروا من عنبشّ ى هم موسيبعث علين ة من قبل أيوتوا الّتور ن أذيالّ  إىل رظا فانذ  إ  
فاران و  ى بعصا األمرفلّما بائهم موس دمن بع تيي ذالّ  وم بنبّ يّ من القيالّل امله
 لوا بهدباو  حابجوا معهو  روهكنأو  ا إاّل ساحر جمنونذما ه قالواو  عرضوا عنهاحلّب أ

ث ير له حدّ قي ذالّ  مقامإىل  بلغهو  مرها أرفعه الّل أبذ  ات إ  دو د معنيسن ىن قضإىل أ
ما ك حّق  ريّلموا بغظو  واكشر أو  فرواكنهم  ذيابر الّ دع طقو  ثبت برهانهأو  مهكحب ىبر أ



  86 – 49 الصفحات، 4مائده آمساىن، ج –هباءهللا  حضرةمن آاثر  – / تفسري احلروفات املقطعة نور ةلوح آي

www.oceanoflights.org 

نقص  كلكذه  دبنو و  تلعنون الفرعونو  نهم آمنواذيالّ و  ىموس ىون علوم تصلّ يال نتمأ
 رون ذكالّل تت مايايف أنتم  لّ م من قصص احلّق لعيكعل

 
س دنات قيّ بب ىسيفلّما بائهم ع هدمن بع تيي ذإىل الّ  ر القومبشّ  ىمّث موس

 اّل ربل مسحور إأنت  ماو  كلذلست بأنت  قالواو  هيعل ورواكا استذ  إ دمشهو 
 
 فلّما بائهم دحممو  زّ شارات عه إبدبع تيي ذالّ  رهم بنبّ بشّ  ىسيع كلكذو 

من يالّل امله ىعل ىافرت  اّل ربلا إذقالوا ما هو  روهكنأو  لّل أعرضوا عنهرسول ا دحممّ 
ه يعل ىما بر على  لّ كو  وميال ىما تر كمره  أ ىعل ا ابتمعواذالّل إإىل  وم فلّما رفعيّ الق

 لعنون يلمه ظمن  ىمثّ عل تضّرعونيو  ونكبي
 
إىل  ومالق دوع ىرفارف القصو إىل  هدصعو و  ىعلق األيرفإىل   ارتفاعهنيحو 

 إىل ةدّ امل ىمضو  مراأل يقضو  مقرون كلذّلهم بكمأ الفرقان  و  دبع هم منيتيي ذالّ 
 نيبراهو  ماتكالئل حمدو  حجج ابهراتو  ت واضحاتايآب دقبل حممّ  يّ  ل  ع   ن باءأ

 دشهو  وندوعيانوا بلقائه ك  لّ كي  ذالّ  دمره بعأ يف اللّ على  ورواكّل استكا  ذالئحات إ
ا ختم الّنبّوة ملّ  اللّ  نّ تاب أبكاليف  تقرئونأنتم  ماك  ظلواح احملفو أيف  ّل ما رقمك  كلذب

يف  نفخو  لل الغمامظيف  اللّ أتى  حتم حمتوم فلّما كلذان كو  بلقائه در العبابه بشّ يحبب
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 صونكنيعقاهبم أعلى  ّلهمكا  ذت اجلبال إدكّ انو  انشقت الّسماءو  مرصور األ
  ذنئيحإىل  ذومئيمن و  قبل وا مندمبا وع ىالّنصار و  دهو يرون الظنتيما كرون لقائه  ظنتيو 
 ما استشعرواو  ذنئيحإىل  ىموس درسلهم الّل ابحلّق بعأ م من رسلكو  رونظّلهم منتك
 ارهمدفاعرف مق كلكذى  خر سنة أيف  تيقولون ي نيّل سنكيف  و  دهو يال كلذب
 ّلون ظمست سهمأنفّل ظيف  نذيار الّ دمقو 

 
عملون  ين انوا أكوم  يما اليفو  قبل ما فعلوا مني فكنيالء املشر هؤ إىل  رظا فانذ  إ

لعّن طرسل الّل لتعلى  يم ما قضكنا يلقأو  ال  ينبأ تفص لّ كم من  كلنا لفصّ  كلكذ
إىل  عربهم اللّ و  اخلوندّل الوبه ظيف  وميانوا الكنهم  ذيونّن من الّ كتو  مراأل سرارأب

 ضون عنه معر  انواكّل  كي  ذالّ  دفهم نفسه بععرّ ي ذالّ  مقام
 
لمات كل الكا يهعلى  املعاين صيقم ددّ جنو  رهذكيف  انّ كما  على  ذنئينربع حو 

 شاءيف كيمنقلب  و  ر مرهوبدقبضة مقتيف  مرمام األز  نّ ع منسوج لتوقنّن أبد ب دجمر 
ر ذكلو ا ينّ أب ّلهم منقلبون فاعلمكا  ذفانقلب إ كاملليف  ّل منكعلى   مرهأ ا باءذإو 

ّل كنصعق  ينون لكه لؤلؤ علم مير فدّ ق ماعلى  تابكل الوّ أيف  لز ني ذالّ األلف  معاين
 سونتغمّ يمقابلة الوبه يف  رةدوم القيام طمطيف  نهمذي الّ اّل إ األرضو  الّسمواتيف  من

ل ز ني ذالّ  رون فضلكنيو  ب البغضاءيمبخال وينذخيو األرضالب كعلى   تمعونجيو 
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فوران الّنار  دفاران الفراق عن يف ن همذيمأ الّ ظبه  نكسيو  من غمام ارتفعت ابسم اللّ 
ال يقلو  ّبونحيلن  وانيهم روح احلينفخ فيلو ي ذالّ  شأنعلى  وتونميبعضهم و  رقونحي

ون دمحيو  لماتكال كلمات تلظيف  برت اّليت واني احلنيا املعذشربون من هيمنهم 
رواح انصعقت األ ذيالّ  دفاق بع اآلرّي ر العراق نطهم من شيشرق علما أيف الّل ابرئهم
 مثّ آفاق 
 
 دحممّ على  ل من قبلز ن كلذبو  تلفونخيما هم يف فاعرف تشتت الّناس كلكذو 

 بيّ خأ نملا أحّب أ كلذّل كن مع  كلو  ﴾ور  ك  الش   ي  د  اب  ع   ن  م  ﴿ ال  يقل نّ أب رسول اللّ 
 دحتمله العباي ذالّ  ردق ىعل يلقا أذهابر به لو  إليه سافرو  اللّ إىل  عطانقي ذالّ 
سرعون ينهم ذيللّ  دالعب دىبشارة من لو  رةذكون تيكل تعرفه العقولو  فوسقه النّ طيتو 

ه ذهيف  يكلإ يوحيملا  خلون فاستمعيدّل شجرة الوصل هم ظيف  ار الّسالمدإىل 
اّل إ دحهبا أ قرّ يما و  ما قبس عنها الّناراّليت  ةديّ الّسرم ه الّشجرةذة عن هكالبقعة املبار 

 رون كشي كلذمثّ ب نهذإ دله بعيسبيف  سهمأنفون دفيو  وفونيطحوهلا  يف نهمذيالّ 
 

الاّلم من علمه و  ،م فهو اللّ ظعاأل مسهإعلى  ريشمقام ييف األلف  نّ فاعلم أب
ه الّل اختصّ  مااألمساء  هذهو  طيعلم املعأان الّل األ يأ ،طياملع مسهم عن إياملو  ،نونكامل
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 دحسبقه أي نّه الأل دراف أكي  دحأعرف ي لنو  دراما أ دراأ كلذبو  تابهكل  وّ أيف  بنفسه
 معرتفون و  موقنون كلذب لّ كاّن  إو  بعلمه

 
ّن أل ،هية وليمن الاّلم والو  ،اتهذة ديّ حأاأللف  من الّل سبحانه درامقام أيف  مثّ 

 هرظما ك  ه حرف الّنبّوةنّ أل ،بهيم نبوة حبيمن املو  ،تعلمونأنتم  ة لويالوال الاّلم حرف
ّن دشهيحرف الّنبّوة على  ةيالوال م حرفدّ قو  ،وندتشهأنتم  ماكو  سم رسولهل إوّ أيف 

 ذيّن الّ أب األرضو  الّسمواتيف  ّل منكعلى   دبشارة من بع اذّن هة أبدفئأولو األ
قبل  ع ل يّ   يفأنتم  ماكسم الّنبّوة  إى ة عليسم الوالم إظيمسه العإيف  مدّ قي دحممّ  دبع تي

 اب  ت  ك  ال ك  ل  ذ  ﴿ :ل ابحلقّ ز ما نكة من الفرقان  يثّانة اليآ كلذ ىعل لّ يدو  تعرفون دحممّ 
إاّل د عصر حممّ يف  نيكمل  بيالغو  ﴾ب  ي  لغ  اب   ون  ن  م  ؤ  ي    ن  ي  ذ  ال   ني  ق  ت  م  ل  ل   ىد  ه   ه  ي  ف   ب  ي   ر  ال  
الفرقان  رّ ذ يف دالّل العه ذخب أيا الغذهبو  تؤمنون بيا الغذهبأنتم  ل لويقبل نب يّ ل  ع  

 فقهون ي ثر الّناس هم الكّن أكلو  األرضو  الّسمواتيف  من لّ كعن  
 
مئن به طما ت مكمعلّ يو  رفرف البقاءيف  غنيو  العرش ديكلع دف كيفاعرف   اذ  إ  

ون مّث اعرف دتستفرح عنه املوحّ و  مكتستبشر به قلوبو  مكح به نفوسيتسرت و  مكعقول
هؤالء  كلذ معو  بهيابه مع حبطل خوّ أو  تابهكل  وّ أيف  ره اللّ ذك ثيمر حبا األذمة هظع

فعلوا به ما و  كلذّل كما رضوا بو  روا برهانهكنأو  ثاقهيثوا مكنو  اللّ  دعه ار نقضواالفجّ 
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 سدان القذآبأنتم  مر لوم من أسرار األيكعل ينلق كلكذ  ع عنه صور الّصابرونطنقي
 تسمعون 
 
ون يدتر نتم أ ّل ماكإىل   لتصلنّ  ني احلرمنيل بز ني ذالّ  الاّلميف  رونكّ الّل لو تففو 

  بنفسهريصيو  سبونحياقه طاستنيف  هل احلسابأ نّ ما أك  ئته ثالثةيهيف  ّن الاّلمأل
هر عن ظ دم قيامل نّ أل ا به مسئلوننّ كّل ما  كه  يا ابتمع فذ  م إياملو  األلفو  ثالثة الاّلم

ا ذهبو  ونطري ت يدفضاء الّتوحو  يدهواء الّتجر  يف نتماستغنائه لو أعلى  لّ يدا ذهو  نفسه
 صفاتهيف  اد  واحو  اتهذيف  اد  ان واحك  داّل هو قال إله إ نّهأعلى  ّلونداملست نّ لّ دتسي
 ه قل سبحان الّل ما من إله إاّل هوري غ له  هل من إ صنعهيف  اد  واحو  مسهإيف  اد  واحو 
شارات تضمحل إو  ةكيّ حترق حجبات الّشر  كلذبو  ونريّ صنعه متحيف  لّ كو  ّل لهك  انّ إو 

 ون دم املوحّ عالترفع أو  ةيّ دّ احل
 

عرف ي ال ا ماذهو  مياملو  م الاّل نية بطبعل الّل واسي ذالّ  لفأ يف ركّ مّث تف
ت دّ ا سذرون إكّ ال تتفز ل اآلز أ يف الّسمواتيف  ّل منكفهم ابلعلم ولو  ي الو  كرادابمإ

عون طيتست نتمما أعلى  ظلفاافتح أبواب األ اينده احلرف الّصمذه يف بواب املعاينأ
 إن تسمعون 
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 ني القائمنيلفهر األيظحول نفسه  يهلامإ لفا األذور هدلو ت كنّ مّث اعلم أب
به ي ذالّ  مراأل انكهر  ظا ذن إيالعشر  ددهر عيظالعشرات إىل  ترفعهما اذإ كلذ دبعو 

ن كون قبل اقرتانه بر يك كلذو  يدمواقع الّتجر و  يداهر الّتفر ظمو  يدل الّتوحكا يخلقت ه
الالت دّ الو  ديدعوامل الّتحيف  شاراتقرتانه خلقت امإا دبعو  تعلمون نتمالّنون إن أ

من قلم  ىة عّما بر يمكسرار احلأولو العلم أ وندشهي كلذبو  بكيعوامل الرتّ يف  ةكيّ املل
  دمشهو  زع

 
ا ذهو  ايندمالصّ األلف  اذهإىل  ربعنيلمات كالو  ّل احلروفاتك  نّ أب مّث اعلم
 إليه شارة إريهر احلروفات من غظمل نّهإو  وندببصر القلب تشهأنتم  نإ الّرقم الورهاين

 كربّ  اّل فاسئل اللّ إو  رون إن تفقهوندتقأنتم  نه ابحلّق إدعن ل العلم منز ن كلكذو 
يف  شونميو  وندهتي الّل ال تاينهم آبذيمن الّ  يكغنيما  يكلقيو  بعلمه كمعلّ ين أب
 شعرون ي ن الكلو  ه مغرقونيهم فو  ّل اجلهاتك  الّنار من مواجهم أيتغش يلمات جلظ

 
 اذات هيجتلّ  ّل احلروفاتكيف   ثيحباأللف  اذهيف  عةدسرار املو ر أظان مثّ 
على  بّ كان أكحرف الباء خبضوعه ابرئه   لفا األذهيف  دفاشه رون مثال  ظفاناأللف 

ال دّ ال ليكهعلى  هرظون مّث دئته تشهيهعلى  أنتم ماكا هلل  خّشع   الرّتاب بتمامه
 برت منه املاءو  د الّصانيهر عظلّل  دا سجذإو  من احملبوبيملهالّل ا يدي نيوعه بكلر 
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اخللق  آاثريف أنتم  مراتب اخللق لويف  األرضو  الّسمواتيف  ّل منك  اللّ  يحبه أي ذالّ 
 اذات هيهّن من جتلّ يجتّلت عل ّلهّن مباكو  ّل احلروفاتكفاعرف   كلكذو  رسونتتفّ 

 دراا أذإو  رونظة تنيّ حروفات اهلجائ يفأنتم  ماكاملختلفة   لكا يهعلى  هرتظاأللف 
يف  هين علكّلهّن مبا  كا  ذإ ا من مثالهي  هّن جتلّ  يشرق علأاأللف  اذات هيهر جتلّ يظن أ اللّ 
ا  ذة إدو دشارات احمله امإذسهّن عن هأنفلص خيولو  هرونظه احلروفات تذص هيقما
األلف  اذه يجتلّ  دتشه نأ يدا تر ذإو  بعثونيئته يهعلى و  األلف اذل هيكه يف ّلهنّ ك

ا فوق  ان قائم  كه  نّ ا أبموقن   كنفسيف  ونكامه لتيقو  ئتهيهعلى  احلروفاتيف  القائمة
  ءيّل شك

 
لو األلف  اذه مثال   وندسة تشهداهلن دادعأيف أنتم  ماك  الّرقوماتيف  رظفان

 هددّن عاء أليهر منه اليظو  ةطرة الّنقزايئته بيهب لفهر األيظحبر العشرات أيف  تغمسه
األلف  هريظ مساء املآتإىل  دلو تصع كلكذو  وندّ احلساب تعيف  نتمأ ماكعشرة  

 ىنتهين أإىل  ىرتقي كلكذو  رونظفان ذنئينتم حرف القاف ح فأنيتطة الّنقدزاينه يبع
 ددع هريظو  طة الّنقادزايرتبة الرّابع بيف األلف  هر حرفيظا ذإ دادعآخر األإىل 

 ون د فاشهنيحرف الغأنتم  كلذبو  األلف
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آفاق  ون يفدبوروت احلروفات تشهيف  يدف برت آاثر الّتوحكي  دا فاشهذ  إ
 اذه دربعون فلّما شهيه يلإ لّ كو  له ااّل هوه ال إنّ س املعقوالت أبأنفو  ناتكاملم

 لوّ ه هو األنّ ه أباته بلسان سرّ ذيف  دخرها شهآو  ل احلروفاتوّ أيف  نفسهاأللف 
 كلذيف و  وندسجي هيدي نيون ابرئهم مّث بدوحّ ي كلذّل بكو  نطالباو  اهرظّ الو  خراآلو 

األلف  اذه ياحلروفات جتلّ على  كلكذو  احلروفات لّ كاأللف   اذهعلى  قدصياملقام 
ه يق علدصيالفا  ونيكي ذالّ  نيحيف و  حتورون يدرضوان الّتوحيف أنتم  لو بنفسه

 ون دس فاشهكابلعأنتم  كلكذو  حرف الباء
 
 شاراتامإعلى  لّ يد اذمراتبه هو  ّل مقاماتهكيف   هيعل نيزداّليت  طاعرف الّنقا مثّ 

ما هم على و  ارهمدمقعلى  صوهاحين الّناس أ ردقياته ليالت جتلّ ز تنيف  هذأتخاّليت 
 ويلأ ةدفئه أكر يدلن  دو دص احليلبس قميلن و  مقامهيف  انك لو  اّل إو  رونده مقتيعل
 عقله العاقلون ي الو  بصاراأل

 
تبصر و  تسمعي ذالّ  نيحأنت يف  كنّ أب كنفسيف  لفاأل اذه يجتلّ  دا فاشهذ  إ

 كلذّل كأنتم   ماك  فعل عن فعل كدّ سي الو  أمر عنأمر  كنعمي ث اليحب يدمبا تر  قطتن
 ون دم تشهكسيف أنف
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 كلكذع  يسم الّسمإ يكق علدصيي ذالّ  نيحيف  مساءاأل يف دفاشه كلكذو 
م كسيف أنف ةيالّصاف ونيبعأنتم  لو ىخر أمساء أ كلكذو  ريسم البصإ يكق علدصي
خالقهم من إىل  ربعوّناي ذنئيحإىل  الّناس لّ كاّليت   صفاتيف  كلذّل كو  رونظتن
 شعرون ي ث اليح

 
شاء من يمن على  هبيو  هكمليف  خلق كلذّل ك  نّ أب كنفسيف  دا فاشهذ  إ

 تعرفون بلأنتم  عرف مباي الو  ونكر دتأنتم  ّل ماكب كر يد اّل هو اله ال إله إنّ إو  هدعبا
ان كو  األمساء خلق نّهأب كلذّل بكلّن الدستيه لدنفس عباأيف  املقامات هذخلق ه

 مرع إاّل هو له األد نّه ما من مبإو  منها اه  زّ ان منكو  بعل الّصفاتو  ا عنهاس  دّ مق
 ر اخلالقدالقا اللّ  وم فتعاىليّ من القيالّل امله ا قل فتعاىلذ  إ   لقونخيمره ّل أبكو  اخللقو 

يف  خلنّ دم لتكنفسأو  مكرواحوا أبدفابه اني مأ الباين كلو  احملبوب ززير العداملقت
 هذال هبو  األمساء سم منهم ال إيق علدصين لن ذيمن الّ  وننّ كت الو  ا املقامذه

 ال   انن ذ  آ م  هل   و   اهب    ون  ر  ص  ب  ي    ال   ني ن ع  أ   م  ن هل   ذيونّن من الّ كت الو  الّصفات هم متصفون
  ون  ه  ق  ف  ي    ال   وبن ل  ق    م  هل   و   اهب    ون  ع  م  س  ي  

 
 معو  ا حّق معلومذهو  دواح ءيبش يمتشو  تنومو  تقوم كنّ أب كنفسيف  دمّث اشه

 عنونذتو  م تبصرونكنفسأيف  كلذّل كبأنتم  ماكالّصفات  و  األمساء كهر منيظ كلذ



  86 – 49 الصفحات، 4مائده آمساىن، ج –هباءهللا  حضرةمن آاثر  – / تفسري احلروفات املقطعة نور ةلوح آي

www.oceanoflights.org 

 خلقو  مكنفوسيف  ردّ ما ق ة ابختالفديدفات العالصّ و  املختلفةاألمساء  هذهر هظتو 
به فهو أنت  قوميما  م تعربون مثال  كنفسأيف  العرفان معارجإىل أنتم  م لعلّ كنادبأيف 
أنتم  ّل ماكعن   داته جمرّ ذيف  هوو  رونذكتأو  ونهتسمّ األمساء  لّ كبأنتم  لو دواح

ثر هر أيظسبابه أو  حمّل الّسمعإىل  بتوّبهه نكلو  ونري تشإليه  مكنفسأيف أو  ّلمونكتت
ه يف ردسباب املقأو  حمّل البصرإىل  بتوّبهه كلكذو  هري هر من غيظ اسم لنو  وصفة

 توّبهيا ذالّلسان إيف  كلكذو  وندم جتكنفسأيف أنتم  ا ماذهو  ىخر صفة أو  هر أثريظ
 ليكهيف  ةيّ اهر ظّ سباب الأإىل  ا من توّبههذهو  قونطتننتم ما أكق  طهر النّ يظإليه 
 دبكالو  القلبإىل  قهبتعلّ  ون مثال  دن فاشهطن ببصر الباطالبايف  كلكذو  ةيّ البشر 

 ابلعقلأنتم  ماكمساء خمتلفة  ه املقامات أذابختالف ه هريظه ري غو  الرّأسو  حالطّ الو 
 تسمون  دالفؤاو  الّنفسو 

 
 هر الّل منهظف أكي  ده واحنّ مع إ كنفسيف األلف  اذه يا فاعرف جتلّ ذ  إ
 االختالف نّ أب دهتشو  مقام العرفانإىل  كلذاملختلفة لتبلغ ب اثراآلو  رةياملتغااألمساء 

يف  كلذّل كو  دواح يالّتجلّ و  دواح ياّل جملّ إو  األسبابو  هر ابختالف احمللّ يظ
 مسائهع أيا جبمصنع اخللق بامع   داّل هو قإ لهه ال إنّ لتوقنّن أبو  م أفال تبصرونكنفسأ
 هريظو  هكمليف  خلق كلذّل كو  عونيتتض م الكنفسأيف  نعع الصّ يادب نتمه إن أصفاتو 

 اخللق مقام يف 
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إىل  تنسبوا الو  ون خافوا عن اللّ ز تتجاو  ال مدكو دان عن حي مأ البايأنتم و 

ه يم ما حارت فكنا ليّ ب دقو  تسرتفعون م الكمّث عن مقام مكر لدّ م ما ال قكنفسأ
ّل ك  تشربنّ و  هايمبا ف لعنّ طلمات لتكه الذح هيتلو يف  العلماءو  ماءكاحلو  العرفاء ةدفئأ

ما هم على و  مراتبهمو  ارهمدمقعلى  ةياجلار  نيا املعذمن ه ضاألر و  الّسمواتيف  من
  رونده مقتيعل

 
م ياملستق يطا اخلذهو  ايندمالصّ  زراطّ ا الذهو  الّروحايناأللف  اذفاعرف ه اذ  إ

إىل  رفع رأسهية مرّ و  األرضو  هل الّسمواتابلة أمق من قام بنفسه لنفسه يفك  ايندحاأل
 دبساأ قوميا ذإ األرضإىل  لتفتيمثّ مرّة األعلى  ة مأدفئب منه أذستجي اذماء إالسّ 

لواح أعلى  رةدصبع القإ م عّما رقم منيكعل ينلق كلكذو   عن قبور الفناءنياملقرّب
  ظس حمفو دق

 
 يطّل من خكو  ّل العواملكيف   مة الرّاسخة مثالياملستق لفا األذهل نّ مّث اعلم أب

أو  اميمن قأو  استقامة لق منخيو  قّل ما خلكيف   دتشهأنت  ّل ماكو  وندستمي تهيعنا
 يهلامإاأللف  اذهر من استقامة هظ كلذّل ك  نّ رة فاعلم أبدقأو  قوةأو  من استقرار

بلغ القول ملقام  دالّل قمون فو يمن استقامته مستقو  ونلّ ظمستاأللف  اذه لّ ظيف  لّ كو 
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ونّن كتو  مكمايّ أيف  مكروا الّل ربّ كلتش مةكالالت احلدو  شارات العلمعت عنه إطانق
 ص الّنور عنيقميف  ةديّ حمجال األإىل  مثّ  األرضعلى  من لّ ك  عرضوا مننهم أذيمن الّ 

 نيّل حكيف  و  الّروح ديايأ وان منياحلو  شربون مخر املعاينيو  خلف احلجبات مقبلون
ا ذى إحلو  نةزيّل كنفسهّن هلم برن أهيظو  عاماتطّ ال لّ كهم  يقبلّن عليلو و  شربونيهم 

 سدنمن السّ  ةزّ ب العيبالبو  هبذّ ساور الهم أبيخلّن عليدلو و  ونعتني هم ال
 الو  رندقي الّل الفو  دحقلب أيف  خلنّ يدو أ ا منهمد  حهنب أيذن ن أدر يو  االستورقو 
 تحلونيك حالكّل األكبو  نفسهنّ نّن أيزياع دبامإيف  نكميّل ما كلو بو  هنّ يللتفتون إي
خارف ز ع يجبمو  ةالفضّ و  هبذّ من ال األرضيف  نكميّل ما كب دحستقبلهم أيلو و 

 نونز حيال هم و  همياء الّل ال خوف عليولأ كولئأ قبلونيهم إليه  الو  عتنون بهي ال كاملل
 ال همو  األرضو  الّسمواتيف  ّل منكهم  يقوم عليلو و  دحمن أ افونخي الو 
ن من كيمل و  حمّبتهو  رمحة اللّ  هم ملئت من مخردفئأو  نفوسهمو  ستوحشون ألّن قلوهبمي

 همايّ إأنتم   لعلّ نيم املخلصكنعرف كلكذو  هري ه حمّبة غيف خليدحّت  قلوهبميف  فربة
ّل يز ال و  كعواصف املل مككّر حي ث اليه حبيانوا علكما  على  مرهمبعون أتتّ و  تعرفون

 حّب الّل هم راسخون يف  نهمذيالّ  ونّن منكلتو  هردّ م قواصف الكامدقأ
 

ه يفو  ع فضلهياداه الّل من بطعّل العلوم مبا أكرار من  ساأللف أ اذهل نّ مّث اعلم أب
 اذسرائر هيف  انتك  اّليت لو تستخرج حروفات كنّ إ ون مثال  يكما و  انكر علم ما  دّ ق



  86 – 49 الصفحات، 4مائده آمساىن، ج –هباءهللا  حضرةمن آاثر  – / تفسري احلروفات املقطعة نور ةلوح آي

www.oceanoflights.org 

 كلذ دبعو  اقهاطتب استنكتو  هيربعة فمقامات األ من قبل من كنايلقما أكاأللف  
 لز الّتنو  يمن الرّتق هامها ابقتضائيّل تقسكعلى   يجتر و  ربعةمات أيتقس ىعل تقسمها

لع مبا مسعت من طتو  ها العقولي فرّي تتح اّليت سرارمن أ كل هريظل يالّتساو و  الرّتفعو 
ه يعل يلنلق يدما نر  ىعل دحان من أدوب تيل ايأ العلوم فدمبإىل  تصلو  اجلامع اجلفر
 لئاّل  كلذنا بيتفكا و  وردر مقدقعلى  كنايلقأ انهدن ملا وبكلو  منا الّل من فضلهما علّ 

  دو دار مر ببّ  لّ كه  يلع عليطّ 
 

  العاشقنيب زونّن الّرميك مقاميف  عاتطه احلروفات املقذه نّ مّث اعلم أب
 زنائكن بعل الّل قلوهبم  ذياّل الّ إ دحأ كلذلع بيطّ  الو  احملبوبو  بياحلبو  املعشوقو 

 من احملبوبيا ما سبق به علم الّل املهذهو  متهكائن حز خو  علمه
 
 يّ رّ دّ الّنور الو  ضاءيالب األرضإىل   بهريشيمقام يف األلف  اذه نّ مّث اعلم أب 

 صفائها األرضه ذهو  سونن تتفرّ ون أيدتر  عةيبطّ نعة السرار الصّ أيف أنتم  ناألخضر إ
أنتم  عّما تعاىلو  هاداملاء فسبحان الّل موبيف  دمجيو  تعقلونأنتم  نإ لوّنا من املاءو 

ا ذاحلرارة من ه ذخأو  يا املاء الّنار ذه يف يّ رّ دّ ء الا املاذه دانعقو  دا مجذإو  تصفون
سبقه علم  ما ال اذهو  داجلسو  الّنفسو  ها الثالثة الّروحيتمع فجي يالّنار  هبذّ املاء ال

ا ذهيف  ونة من املاءكاملت األرضه ذه دون فلّما انعقري ه متحيّل فكو  من الّناس دحأ
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 الأنتم  اذإ دسو ي يأ وبهها غورة الّناريف  دخربتها جتا فأخربها فلّما أذإ املاء احلمراء
 دوقيث يلمة ابلّنور حبظّ ه الذل هدّ بيالّل  نّ أل هايت ال أبس علدّ ّّنا لو اسو نون ألز حت
 نبتتاّليت  من شجرة هرتظاّليت  سده مثرة القذهو  دمن احملمو ين الّل املهذإب ءيضيو 

 شانطرض العأو  متهفضّ و  ماءكحجر احل هذهو  رض العقولأو  كفالمساء األيف 
 روح ها منيعل طسلّ  يهلن امإدخربتها من معن أإو  ونسمّ ي ّل ما همكبو  بقهمزيو 
م يكعل يما نلقيفأنتم  ه لوري غ قبل روحيال  دّن اجلسقرابتها أليف و  ان منهاكي  ذالّ 

 يبقي ال ثيهارها حبطيف  دا فابهذن الّل إذض إبيتبو  اّل إ مايّ من أ يضميما و  ونظحتف
 دون مّث بعدن جتأرون دتقتأنتم  ما ةيغاعلى  دها الفسايفاّليت  لمةظّ من الء يها شيف
 ها الّناريمّث اضرم عل ىخر ة أا الّروح مرّ ذها من هيعل طسلّ و  بففها بنار صاحلة كلذ

 ماءكهب احلذه من ذون فوالّل هز هن مخر خمدا املاء من ذرفع فوق هين أإىل  القصب
 دعباإليه  ما وصل ذنئيحإىل و  ماءكه عقول احليف رّي حتو  ه الّنفوسياتهت في ذالّ 
 مدّ الو  الّنفس يه هذهو  وميّ من القير الّل املهذكا عن يندّ خارف الز هم يتله ال نذيالّ 
 مأ ايأنتم  اذ  ا الّروح إذها من هيمة لو تنفخ فيالّرم دبساهبا أ ييحيو  مغة احلمراءالصّ و 

ضرها ي ذيالّ  ردقعلى  هايها علطتسلّ  الو  الّنارعلى  ن فالتفتكلو  لبونطفا نعةالصّ 
ماء و  الّنفسو  هبذّ الو  من الّنار هذهو  تشعرونأنتم  صلح لويو  دفسيّن الّنار أل
 رائجهاديف  فاتالصّ و  األمساء لّ كها  يلق علطتو  اهلواء ماءو  يهلماء امإو  تيور كال
ّل كالوقنّن يم لكنعلم كلكذو  فعالاألو  ها من األلوانيهر فيظمراتبها مبناسبات ما و 
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 كلذب خرون لعلّ عرفها اآليلن و  لونوّ سبقها األ لعلوم ما يا الّنفس العراقذهل نّ أب
 دا الولذه كل يخ أايهر ظا ذ  إو  وننّ يظوم يون مبا هم النّ يظ الو  نفسهمأ يف ستشعروني

 كمر أ كل تمّ ين أإىل  ال  يقل ال  يشف قلكفا  وبه املاءعلى  فل الّروحاينطّ ا الذهو  الّنوراين
 زيزر العبّ دامل ردانع اخلالق القاالصّ  ف البصر فتعاىلطخيالّنار  يمح بهيصيا لو ذ إاللّ فو 

 ييحيبه و  از  لق جمايطه ري غعلى  لقيط لوو  قتهيحقو  صل الّروحا من أذهو  املرهوب
 امةيق كهر ليظا ذشرون إحي هم ريبدرض التّ أيف و  عن قبورهم قومونيو  تةيّ امل دبساأ

حمضر يف  لّ كو  اخلالئق صيه قميف ددجيو  ورالصّ يف  خنفيي ذالّ  ومييف  دبسااأل
ّل ما هم لو كوفون بيو  لةطوة الباياحليف  مبا عملوا ونز جيو  عماهلم حمضرونس أبدالق
رض أ طبسيو  األرضو  الّسمواتيف  ّل منكل  دبّ يو  حلان الورقاءأ ددجيا ذون إدجي

ّلما كم  كر لذكبون لو نكر ي براق الّنورعلى  ذنئيح املؤمنونو  ةديّ حاأل ديكلع يدو  املعرفة
 نربعو  رهاذك يو طا نذلو  رب منه الّنفوسطتضو  لواححتمله األ وم اليال اذهيف  هريظ

 دص الوبو يقميف  نهمذيالّ على  اللّ دى سبق الفضل من ليران من قبل لذكما إىل 
 خلون يد

 
 للتص األرضه ذابحلّق مع ه كنايلقأي ذالّ  هندّ ا الذج هوّ ز لو ت كنّ مّث اعلم أب

ا فاعرف ذا العمل توفقون إذهل نتمإن أ كبصر  يكلإ دّ رتين أقرب من أ يدما تر إىل 
 تعرفونأنتم  احلمراء لعلّ و  ضاءيالقمر مّث الّصمغة البو  الّشمس ة مثّ الفضّ و  هبذّ ال
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 وندتب القوم تشهكيف   نتمأ ماك  نيمظعن األيريّ اّل م ن الن ّ ن إيكقالوا العمل مل  كلذبو 
 تفقهونأنتم  نة إالفضّ  كلكذو  ةهب العامّ ذا ال هبن  ذ نّ لون أبقو يفاعرف ما  كلكذو 
األمساء  لّ كه  يلق عليطو  ّلهاك  دبسااأليف  ائراطان كو  نيو اجلناحذ يمسّ  ذيالّ  اذهو 

 كلكذو  عتهيبطيف  نّه حارّ ه الّنار أليلق عليطو  نهايبر و  النهيه املاء لسيلق عليط مثال  
من  كلذّل ك  دشهيو  هيواء البتماع ما ابتمع فه كلكذو  هية فيّ نطالبا بوستهيل األرض

إليه إىل  قباهلمإو  ى اللّ عّما سو  اعهمطنهم ابنقذيان من الّ كو  عةيبطّ سرار الأيف  ستفرّ 
  بلغوناألعلى ي املقام كلذ

 
 يهلل امإيلكإو  ليالكل اال يلكال  يهن املشعشع الّنار دّ ا الذه نّ اعلم أب مثّ 

وابت طعن الرّ  دبساّل األكورء  يبه  يأ نقلبوني دبساّل األكّن به  ل الغلبة أليلكإو 
مراض األ لّ كعن   األرضيف  ّلما خلقكبه  و  ةديّ ّلة الرّ ظّ بوسات اليالو  ةدبة املفسز اللّ 
 ةكن احلر يكلواله مل ي ذالّ  ه حلرارةنّ إو  منه قوام العاملي ذالّ  ه جلوهر الفاعلنّ إو  ورؤوني
 يف نتمّل العلم من احلرارة لو أكم  فاعل كلكذو  ث منهدحي ذيالّ  ة عن الفعلكاحلر و 

 بق املشرقيزّ الو  الّشباب ركذّ الو  ل الّشجعانح  ر  نه ل  إو  رونكّ قة تتفيبواهر علم احلق
 وم يّ ر القداملقت كن الّل امللذقوم إبيو  ييحيمة ليالّرم امظالععلى  نفخ منهيي ذالّ  الّروحو 
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 ا منذهو  ضاءيالب األرضوبه  على ةداّل املاء املنجمن إيكالّروح مل  نّ أب مّث اعلم
ا ذّن هء أليش لّ كعلى   اغالب   بعله اللّ و  عير السّ  يالوحكهر منها بغتة  يظي ذأمر الّ 

ون منه آاثر دتشهو  رديسم الّل الغالب القّل إظ يف اءيشّل األكّل قبل  ظاستي ذالّ  هلو
فجر منه تني ذالّ  حلجر ضاءيالب األرضه ذهو  ا املقام تصلونذهإىل أنتم  نإ رةدالق
ثرات كت دا الواحذهيف أنتم  ة لودها واحري بدت كلكذو  بنسهايف  ةدواح يهو  ّناراأل
س يه لنّ إو  نفسهيف  دواحاأللف  اذهو  رهذكيف  انّ كي  ذالّ األلف  مثاله وندربعة تشهاأل
 ثرات عواملكيف  أنتم  نكلو  ثراتكستخرج عنه اليو  دادعمنه األ دن بعكلو  ددبع
ون دتشهأنتم و  الثةبناس الثّ ه ابتمع أيا حلجر فذهو  بصرونت دلعة الواحط دادعاأل
ر علم دّ ه قيف نّ ألر دلة الق  يعن ل كيحيه لنّ إو  بروندت هيبعلم الّل فأنتم  لو مكونيبع
يف  نهم ببصر اللّ ذير من الّ دلة القيل ىخف ماكه  دة عبادفئالّل عن أ خفاهأو  نونكم

 دواه السّ يف هريظل وّ األ ريبدت ده بعنّ أل ةليهناه ابللّ شبّ و  رونظني ال اءيشاأل قيحقا
ما مسعتم ي ذالّ  ا من حقّ ذهو  وانياحل ر ماءدّ ها قيفاّليت  لماتظه من ذهو  لمةظّ الو 

 فامسعون ان ي مأ الباي نتما أذإو  من قبل
 
 كنايهبا ع ث لتقرّ ال  ات الث  م  ل  ظ  م كح يف الفرقانيف  ل من قبلز ما نير فكّ ا فذ  إ

ّن فاعلم أب دها العبيّ  أايأنت  كنّ إو  وندهجيلبه طيف  ان الّناسك  ما ةيغاإىل  تصلو 
شرب  ماو  إليه ا املاء ما التفتذه نيمع دمشرق البقاء عنإىل  خضر البهاء ملّا وصل
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 يف بقاء نفسه درا ما أا الفتذّن هحمبوب أل زّ  عنيميإىل  منه ملا قّلبه الّروح من نفسه
ختار لنفسه ا ما أذهو  األرضو  الّسمواتيف  ّل منكعلى   ّلما لهكو  نفق روحهأو  كاملل
  داحملمو  ردمن املقتيامله كا لّل امللحب  

 
يف  دحما استنصر عن أو  ءيلنفسه من ش دراما أ دا لعبذ قوم اتهلل هايقل 

 نّ ب مستور قل إيق غدسرايف  ةديّ حاأل به لسان دشهيا ما ذهو  هدوح اّل اللّ إ كاملل
 داّل الّل الفر ء إيش ء منيستضيما و  ه الّنارير فال تؤثّ و  وةكلب املشطالّسراج ما  اذه

ا القلم ذسرار من هاأل مكشف لكما  يم فكابرئ روا اللّ كوم مّث اشيّ الق املتعاىل زيزالع
ة له يال غاو  دو دمنه ما ال ح ىن الّل بر كلو  هدو دا حبد  و دان حمكن  إو  دو داحمل يّ رّ دّ ال
ا ذه يم الّل قلمعلّ ي ذالّ  ا من علمذهو  وندفاشه يددا الّتحذهيف  يدسرار الّتفر ا أذإ
من  لّ كو  نهذمة منجعلة إبكرض احلأو  نهيميت بايّ و طمسوات العلم م نّ ّل أبكوقنّن اليل
 ستعلمون يع علمه يادب

 
ربعة األ العناصر يعوامل اخللق هيف  دميث القدحم ث مندل ما حوّ أ نّ مثّ اعلم أب

هرت ظا ذتسمعون إ ذنئيحو  مسعتم من قبلأنتم  ماك  األرضو  املاءو  اهلواءو  الّنار يه
تعلمون و  وندتعأنتم  ماكبوسة  يالو  ةدالورو و  وبةطالرّ و  احلرارة يهاّليت  ربعةاأل قساتطاس

يف  كلكذو  بوسةيالو   للنار احلرارةنينكمنها ر  دّل واحكهرت لظوبت زّ تو  بتزّ مت فلّما
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 تايعوامل اخللق من العلو يف  ّلماكق الّل  هبا خلو  فاعرفون ده القواعذهبأنتم  ةيثالثة الباق
 القمرو  الّشمسيف أنتم  ماكمان  زّ العلى  ىبقيعه يباطلت دّلما اعتكو  اتيفلالسّ و 

 ىفلالسّ  خلق عوامليف أنتم  ماكب  يعن قر  فىنيعه يباطلت دما ال اعتو  وندتشه
 رون ظتن

 
العمل يف  اري  بدتسهل إّّنا أو  ندمن املعا لةداء املعتيشتعرف أحّت  دفابه إ ذ ا

 من حقّ  اذهو  جيو ز تو  ريهطتو  لياّل من تفصن إيكمر مل األ نّ توّفقون أل هباأنتم  نإ
 منها ذخ امإهلّيةن دعة من معيبطّ ال سّ ا عرفت أذإ كنّ إو  قونطنياء به يّل األنبكي  ذالّ 

 اء هبايشاأل قربون أيكو  عهابطيف  ونيكي ذالّ  رها مباء احليّ طق مثّ  كر حابتدقعلى 
ّل حيحّت  دىالنّ يف  ضعهاو  ها املاءيعل طة مّث سلّ يضاء نقيّس باأل اذ هريصيحّت  هلاو 

 فابعله كلذ دا الّروح مّث بعذه األرض هذن حتل هإو  وردر مقدقى ّس علاأل اذمن ه
 كلذن تفعل إو  فةيالّنار اخلف ىعل هدا مّث تعقد  ا واحئ  ي شريصيو  جز ميحّت  ايالعميف 
 ردن لن تقإو  تفعلونأنتم  قرب ابحلّق لوأ كلذاحلل و  دالعقيف  يأ زيدأأو  نيتمرّ 
ة يّ ضاء نقيا املاء بذ هريصي احلل حّت يف  مّث ابعلها األرض هذهعلى  ا املاءذه طسلّ 

ع يالّتشم دون مّث حللها بعيدتر أنتم  ة مايغاإىل  لتصلوا األرض هذا املاء هذمّث مشّع هب
 تم عمل القمريا ذ  إ   وندتعقأنتم  احلل داحلل مّث بعل مقام وّ ان أكع  يالّتشم ىمنته نّ أل
 كلذ دا الّلوح تعلمون مّث بعذهيف  مبا قّرران نتم إن أنيالع يرة الّل برأدون قدتشهو 
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ّل ما كب مكان قبل علمي مأ البايم كايّ م مّث إكايّ العلم قبل العمل إ نّ تعملون أل
ن ون أيدمناهج احلّق تر  يف نتمأ م فامسعوه إنيكعل يا نصحذهو  تباشرون م الكمنا علّ 

 ون كتسل
 
 عمالاأل يف صلاأل يّن املاء ها املاء ألذهعلى  لقيط دق سّ األ نّ اعلم أب مثّ 

به ي ذالّ  ا من ماءذهو  اد  برتق أحيهن به لن دمن تي ذالّ  ايفهن الصّ دّ ون اليك منهو 
تفوا كبعضهم ا  ماءكاء احلينباأل منو  م الّنشوركح هريظو  موها دبع األرضالّل  ييحي
ا من علم حّق ذهو  ىالقصو  ةيوا من الغادراوا به ما أخربو  ا العملذهيف  املاء اذهب
ا ذهو  هدبق وحيزّ مه الّل من العلّ و  انميالّل قلبه ابمإ من امتحن كلذعرف يو  تومكم
ا ذهإىل  فاربعوا هبذّ اليف  وا عمل الّشمسيدن تر إو  ان خبتام الّل ملختومك  زنكال

 اذإ يّ ت احليور كو  هب القومذناه يمسّ و  من قبل مكمنا علّ ي ذالّ  ايفهن الصّ دّ المن  داجلس
 ون ريّ تتح فعلهيف أنتم 

 
أنتم و  من قبل دحبعلمه أ ما لن توفق كنايلقأو  عمالاأل لّ ك  كران لذكالّل فو 

 انيز شارات مح امإيتلو يف  كران لذكو  ن تعرفونإ كلذب مكنفسأو  مكرواحون أبدتشه
ه ذهو  ةيّ مة الّراّبنكه احلذه يف ىة القصو يفر ابلغاظ دفر به فقظمن  يذالّ  يعيبطّ ال

 األرضيف  نهمذيعن الّ  يكغنيما  ذنئيح يكعل يمّث نلق تفقهونأنتم  نإ امإهلّيةاملوهبة 
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 بقيزّ اّل م ن الإ نيكمر مل األ نّ ا عرفت أبذإ كنّ شتغلون فاعلم أبينعة الصّ  هذهب
امللح  نّ ة فاعرف أبالفضّ و  هبذّ ان مها الذاللّ  القمرو  الّشمسيف  ت مّث عرفتهمايور كالو 

اء يّل األشكيف   نتمأ هب لوذوا أحسن منه للدث لن جتيحب دل األبسايح يف حتليمل
م كوام عمر دأنتم ب ابلقلم لو تمّ ي الاّليت  ةيلّ ك  بعها مناسبةطنفس يف  نّ تفحصون أل

 ان منهك  ذيّل سّر الّ كبه   حتّللو  رهطّ تقو  نهدا امللح من معذه دلو جت كنّ إو  تبونكت
املعلوم و  روة العلمذإىل  فو الّل لتصل هنا اثبتةدو  ةدون نفسا واحيكحّت  عنه دتولّ يو 
قلوب انت يف كاّليت   ةيالعلوم الّنهاكقة املستورة  يسرار احلقسّر أ مالحاأل يف نّ أل

اجلهل  دوا يف انهدالّناس من فق لّ كي  ذالّ  نيقيا من حّق الذهو  وندفال تشهة أيالّصاف
 نايتفكا و  ب حمبوبذحلان بمة أبكأفنان احلعلى  العلم غّن ورقاءي كلكذمون  يهيل
 دصل أحيلن  نكلو  دس مشهو دشارات قم األمر إبكشفنا لكما  يأخاف فو  كلذب
 دو ده األلواح املعذهيف  ا القلم األعلىذهب مظكعيا ما ذهو  ائهيولأو  إاّل حبّب اللّ  كلذب
ه ذالّل هفو  ةالفضّ و  هبذّ م من اليكغنيلبوا من الّل ما طاف مّن  لو تسمعون مكنّ ن إكلو 

 ماكالفقر  يف  دايزدا بل د  ح أغنيلن  الفّضةو  هبذّ أنتم تسمعون ألّن ال مر لوة األيلغا
أنتم  لو األرضو  الّسمواتيف  ّل منكم من  يكغنيم به كعواندمبا  نكلو  وندتشهأنتم 

 ون كا القول متمسّ ذهيف  مراأل يطخب
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إبشارات اّليت  كإاّن فّسرانه لو  انل الفرقوّ أيف  لز ناأللف  اذه نّ مّث اعلم أب
من يامله الّل العليّ  دىمن ل انيالبيف  لز ني ذالّ  لفخلق من أ دهل عنها العقول قذت

اته لو أنتم ذو  ان نفسهكمقام  يف و  رونكّ سراره تتفأيف أنتم  ه لودوم عندوم بل معيّ الق
 ومييف  مةيالقائمة املستقاأللف  فاعرف مقام كلذبو  خلوندت يدق الّتوحدسرا يف
سحاب على  هره اللّ يظمن  تيو دس موعو دة قطنقه بواهر العلم يف يبعث فيي ذالّ 

وم يال من صاعقة األرضيف  ّل منكا  ذ  ة األمر إكنه مالئيميعن و  رةدالقو  العلم
نهم ذيا للئ  يربون فهنط مضمر اللّ أ وةطّل من سكو  ان اخلالئقكر ه أيل فز لز تيو  نصعقوني
 لن موا بشيءكا حذإ   ذنئيحو  خلونيده يدي نيس بدبّنة الق ون جبماله مّث يفز فو ي
إىل  عيالّرضكهم  و  انيمن مأ الب افواخيلن و  سرعوني نياحليف  مروامثّ مبا أ ب   أو  قولوا مل   ي
ّل من يف كعهم  نميلو و  دفون من أحاخي الو  لتفتوا بشيءي لنو  ضونكر يرمحة الّل  يدث

على  ناهميفتحون عي الو  لتفتون بشيءيال و  نعونميا هم ال ذإ ىملل أخر أو  انيالب
  رونظنيصرف اجلمال إىل  ّّنمأل دحأ

 
 هطبسايف  نياحلاضر و  حولهيف  نيائفطّ م من الكايّ إو  علناجين ا نسئل الّل أبذ  إ

 بوباحمل زيزالع يطر املعدهلو القا هنّ إ ذه إيدي نين بدياملستشهو 
 
 


