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البية م َن السد َرة
َاي َي ت َها املل َكة ف اللوند َرة َن اءتَمعي ن َداءَ َربك َمالك َ
س امللك
العزيز الَكيما َ
اللية إنه ال إلهَ إال َان َ
ضعي ما َعلَى الَرض ث َزين َرَ َ
العا َل بَجده الَعظَم َلَكم َل َما ذكَر ف
بكليل ذكر َربك الَليل إنه قَد َتَى ف َ
ف بَر الشام بقدلم َربه َمالك الَانم َلَ َخ َذ ءكر َخر الوصال
النيلا قَد تَ َشر َ
ف الرحن َلَق بَ َل إ َا  َمشرق الَ َمال
وب ل َمن َل َج َد َعر َ
َشطَر الَنوب َلالش َمالا ط َ
حى من نَ َس َمات َربه الَب َهى
ف ذذا ال َةجر املبيا قَد اذتَز املَسجد الَق َ
حاة منها ت َسبح الرب هبذا
العلي الَعلَى إذا كل َح َ
َلالبَط اء من ن َداء الل َ
العظيما َدعي َذواو ث َقبلي ب َقلبك إ َا  َموالو ال َقديا إان ن َذكرو ل َوجه
االءم َ
الل َلنب َن يَعل َو اسك بذكر َربك َخالق الَرض َلالسماء إنه َعلَى ما َقول
َشهيدا قَد بَلَغَنَا َنك َمنَعت بَي َع الغل َمان َلالماء ذذا ما َح َك َم به الل ف ذ َذا
ي إن تَتبعي
ب الل لَك َجَزاءَ ذل َ
ك إنه موف َج َور امل سن َ
الظهور البَديعا قَد َكتَ َ
ض َلاءتَك ََب بَ َع َدما جاءَته
ما َرء َل إلَيك من لَدن َعليم َخبيا إن الذي َعَر َ
البَينات من لَدن منزل اآلايت لَي بط الل َع َملَه إنه َعلَى كل شيء قَديرا إن
ك
الَع َ
ض َعن الَق إنه من َح َجب الَلق كذل َ
مال ت قبَل بَع َد القبال َمن َعَر َ
شالَرة بَايدي المهور
قد َر من لَدن َعزيز قَديرا َل َسعنا َنك َلَدعت ز َ
مام امل َ
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نع َم ما َعملت لَن هبا تَستَ كم َصول َبنيَة المور َلتَط َمئن ق لوب َمن ف
ي العباد
ظلك من كل َلضيع َل َشريفا َللكن يَنبَغي َلم بَن يَكونوا َ َمنَاءَ بَ َ
َليََرل َن َن ة َسهم لَكالءَ ل َمن َعلَى الَرض كلهاا ذذا ما لعظوا به ف اللوح من
لَدن م َدبر َحكيما َلإذا تَ َوجهَ َ َحد إ َا  املج َمع يَول طَرفَه إ َا  الفق الَعلَى
َ
ك الَب َهى بَن ت َؤي َدن َعلَى ما تَحلح به َمور
ك بس َ
َليَقول اي إلي َءأَل َ
وب ل َمن يَدخل
عباد َو َلت ع َمر به بالد َو إن َ
ك َن َ
ت َعلَى كل َشيء قَديرا ط َ
ينا َاي
املَج َم َع ل َوجه الل َلَيكم بَ َ
ي الناس ب َلعدل الالص َال إنه م َن الةائز َ
اب املجلس ف ذناَ َو َلد َاير َخَرى تَ َدب رلا َلتَ َكلموا ف ما يَحلح به العا َل
َص
َ
َ
ص ي ا
َلحاله لَو َن تم م َن املتَ َوس َ
يا فَانظرلا العا َلَ َك َهي َكل إنسان إنه خل َق َ
َكامال فَاع ََتته الَمراض بلَءباب املختَل َةة املتَغايَرة َلما طابَت نَةسه ف يَوم بَل
ين َركبوا َمطيةَ الََوى
اشتَد َمَرضه با َلقَ َع َت َ
ت تَ َ
حرف َطباءَ َغي َحاذقَة الذ َ
طاب عضو من َعضائه ف َعحر م َن الَعحار
َلَكانوا م َن الَائم َ
يا َلإذا َ
العليم الَبيا
بطَبيب حاذق بَقيَت َعضاء َخَرى ف ما َكا َنا كذل َ
ك ي نَبئكم َ
ين َ َخ َذذم ءكر َخر الغرلر َعلَى َشأن ال يَعرفو َن
َلاليَوَم نََراه َت َ
ت َيدي الذ َ
ف ذذا الَمَر الَل َعَر الَط َيا إن َء َعى َ َحد من ذؤالء ف
َخ َي َن ةسهم فَ َكي َ
ص ته َل يَكن َمقحوده إال بَن يَنتَة َع به اسا َكا َن َل َرسا ل َذا ال يَقدر َعلَى
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ب الََت
ب رئه إال َعلَى قَ َدر َمقدلرا َلالذي َج َعلَه الل الدر َ
ايق الَعظَ َم َلالسبَ َ
لح ته ذ َو اتاد َمن َعلَى الَرض َعلَى َمر َلاحد َل َشر َيعة لاح َدةا ذ َذا ال يكن
َبَ َدا إال بطَبيب حاذق كامل م َؤيد لَ َعمري ذذا َل َو الَق َلما بَع َده إال الضالل
ذاو النور من َمشرق الق َدم َمنَ َعه
ذاو السبَب الَعظَم َلَشَر َق َ
املبيا كلما َتَى َ
طاب َمَرضه َلبَق َي ف ءقمه
املتَطَببو َن َلصارلا َء اب بَينَه َلبَ َ
ي َ
العا َل لذا ما َ
ي
إ َا  اليا إن هم َل يَقدرلا َعلَى حةظه َلص ته َلالذي َكا َن َمظ َهَر القد َرة بَ َ
البية من َع َعما ََر َاد با اكتَ َسبَت َيدي املتَطَببيا فَانظرلا ف ذذه الَايم الت َتَى
َ
العا َل َلاتادذم إن هم قاموا َعلَيه بَءياف
َجال الق َدم َلاالءم الَعظَم لَيوة َ
ع به الرلح الَمي إ َا  َن َج َعلوه َمسجوان ف َخَرب
شاح َذة َلارتَ َكبوا ما فَ َز َ
يل َلم َتَى محلح
البالد امل َقام الذي ان َقطَ َعت َعن َذيله َايدي املقبل َ
يا إ َذا ق َ
عاشرلا َم َعه َليََرل َن َنه ما
ين بَع َد الذي ما َ
العا َل قالوا قَد َتَق َق إنه م َن املةسد َ
ي َايدي َذل الطغيان
َحة َظ نَة َسه ف َقَل من حيا َكا َن ف كل الَحيان بَ َ
ك َح َكموا َعلَينا َلالل َعلَى
الد كذل َ
َمرة َحبَسوه َلطَوَرا َخَرجوه َل َت َرة َدارلا به الب َ
ض َادذم َلال
ما َقول َعليما َللئ َ
ك من َج َهل الَلق لَ َدى الَق يَقطَعو َن َع َ
يَشعرل َنا َينَعو َن الَ َي من َن ةسهم َلال يَعرفو َنا َمثَلهم َك َمثَل الحبيان ال يَعرفو َن
املةس َد م َن املحلح َلالشر م َن الَي قَد نََراذم اليَوَم ف ح َجاب مبيا اي َمع َشَر
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ال َمَراء لَما صرت َء اب ل َوجه الشمس َلَمنَعتموذا َعن الشراق َن اءتَمعوا َما
ح كم به ال َقلَم الَعلَى لَ َعل تَس َتيح به َن ةسكم ث الة َقَراء َلاملساكيا نَسأَل
يَن
َ
َ
وو َعلَى الحلح إنه َل َو القادر َعلَى ما يريدا اي َمع َشَر امللوو
اللَ بَن ي َؤي َد املل َ
وَنا َعلَى الرعية إن ذذا إال ظلم
حارفَكم َلتَمل َ
إان نََراكم ف كل َءنَة تَزدادل َن َم َ
َعظيما ات قوا َزفَ َرات املظلوم َل َع ََباته َلال تَملوا َعلَى الرعية فَو َق طاقَتهم َلال
َ
ك ن بَي لَكم
ُتربوذم لتَعمي قحوركما ََن اختَارلا َلم ما َُتتَارلنَه لَن ةسكم َكذل َ
يا إن هم َخَزائنكم إايكم ََن َتكموا َعلَيهم ما ال
ما يَن َةعكم إن ََن تم م َن املتَ َةرء َ
يا هبم َتكمو َن َل ََتكلو َن
َح َك َم به الل َلإايكم ََن ت َسلموذا بَيدي السارق َ
َلتَغلبو َن َل َعلَيهم تَستَكبل َن إن ذذا إال ََمر َعجيبا لَما نَبَذت الحل َح الَك ََب
ين ف ظلكم
َعن َلَرائكم ََتَسكوا هبذا الحلح الَصغَر لَ َعل به تَحلح َموركم َلالذ َ
ات بَينكم إذا ال َتتاجو َن ب َكثَرة
ينا ََن ََصل وا َذ َ
َعلَى قَدر اي َمع َشَر اآلمر َ
العساكر َلمهماِتم إال َعلَى قَدر َت َةظو َن به ََمَال َككم َلب ل َدانَكما إايكم ََن
َ
تَ َدعوا ما نح تم به من لَدن َعليم ََميا ََن اتدلا اي َمع َشَر امللوو به تَسكن
يا إن
ََرايح االختالف بَينَكم َلتَس َتيح الرعية َلَمن َحولَكم إن ََن تم م َن العارف َ
ك َلصيناكم
اآلخر قوموا َعلَيه إن ذذا إال َعدل مبيا َكذل َ
قَ َام َ َحد منكم َعلَى َ
ك َمرة َخَرى ََن اتبعوا ما ن زَل من لَدن َعزيز
ف اللوح الذي ََر َءلنَاه من قَبل تل َ
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ك يَعظكم ال َقلَم
َحد إ َا  ظلكم ََن اح َةظوا َلال ت َسلموه َكذل َ
َحكيما إن يَهرب َ َ
الَعلَى من لَدن َعليم َخبيا إايكم ََن تَة َعلوا ما فَ َع َل َملك الءالم إذ ََتَينَاه
انحت الَشياء َلاح ََتقَت ََكباد
بَمره َح َك َم َعلَينا لكالاه بلظلم الذي به َ
ف تَشاء ما َل َجد َان َلم من قَرار ََال إن هم م َن
يا تَركهم ََرايح الََوى َكي َ
امل َقرب َ
يا ََن اي قَلَ َم الق َدم ََن امسك ال َقلَ َم َدعهم ليَخوضوا ف ََلذامهم ث اذكر
الائم َ
حَر َعن النظَر
املَل َكةَ لَ َعل تَتَ َوجهَ بل َقلب الَط َهر إ َا  املَنظَر الَك َب َلال ََتنَع البَ َ
إ َا  َشطر َرهبا مالك ال َق َدر َلتَطلع بَا ن زَل ف الَلواح َلالزبر من لَدن خالق
ي السموات
البَ َشر الذي به ََظلَ َمت الشمس َلكس َ
ف ال َق َمر َلارتَ َة َع الن َداء بَ َ
ت مالك امللووا قَد
َلال ََرض َ
يا ََن ََقبلي إ َا  الل َلقوِل اي َمالكي ََان املَملوو َلََن َ
ك فَأَنزل َعلَي من َء َ اب جود َو ما
ك َلَمواذب َ
َرفَعت يَ َد الرجاء إ َا  َسَاء فَضل َ
ك الذي َج َعلتَه
ك بس َ
كا ََي َرب ََءأَل َ
ك َلي َقربن إلَي َ
ََي َعلن من َقط َعة َعن دلن َ
اب
ءلطا َن الَساء َلَمظ َهَر نَةس َ
ك ل َمن ف الَرض َلالسماء بَن َُتر َق الَح َج َ
ت املقتَدر
ك إن َ
ك َلَمشرق َلحي َ
ي عرفان َمطلع آايت َ
الت حالَت بَين َلبَ َ
ك ََن َ
ك
ك ف ََايم َ
العزيز ال َكريا ََي َرب ال َترمن َعن نَ َة ات قَميص َرحانيت َ
َ
ك َلََق بَل َن
ك َلف ز َن بعرفان َ
ك َلبايت َ
ك الالئي َآمن ب َ
َلاكتب ِل َما َكتَبتَه لمائ َ
يا ث ََيدن اي إلي
بقلوهبن إ َا  َفق ََمرَو إن َ
ي َلََر َحم الراح َ
ت َموَا  العالَم َ
ك ََن َ
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فات َعن عن َد
ي إمائ َ
ك َلنحَرة ََمرَو ف دايرَوا ث اق بَل من ما َ
َعلَى ذكرَو بَ َ
ك اي َمن بيَد َو
ت َعلَى كل َشيء قَديرا َلالبَهاء لَ َ
كا إن َ
طلوع ََنوار َلجه َ
ك ََن َ
ي.
َملَكوت ملك السموات َلال ََرض َ

www.oceanoflights.org

